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VAKiT Gezintisi Kuponu No. 1 O 
Mevıılmfn ea zeaglD procra:nh ' ,_mu:ıınc 

Iıtttrak etmek lsUyorsı11uz.. bo kuponu kcslp aak. 
layımz. 

Büyük M. et Mec
lisi dün topla ı 
Merhum Dr. Saydamın hatırası HPo!Ja cepbesın~e 

nı taziz için ayakta sükOI edildi Sovyet mu-
kavemeti çok 

Dünkü celsede birçok kanun tayiha- şiddetlendi 
ları müzakere ve kabul edildi 

An/cara, 3 (o. o.J - Büyu-ı: Millet dakıka ayakta sükut edilmiıtir. 
Meclisi bugün 5aat 15 de Rafet Canı- Bundan sonra, Boıvekll lstonbul 

Milli Şefin dUn Ankaraya dönüş lerlnde Ankara gnnnda &lmmıs bir fotoğraflan.. tezin reis1iğinde toplanmııtır. mebusu Dr. Refik Saydamın irtihali i-
Evvelô, Baıvekil ve lstanbut mebu-. zerine hükumetin kati teıekkülüne ka • 

su Dr. Refik Saydam ile Samsun me- dar baıvekôlet vazifesinin vekaleten 
busu Meliha Ulaıın vefat cttiklerlııe. ifasına dahitiye vekili Erxurum mebu. 
dair Baıvekatot tukereleri okunduk. 5U Dr. Fikri Tuzerin memur edildiğine 
tan sonra, hatıralannı taxiz lc;in iki (Deva.mı Sa. e, Sii. 1 de/ 

.Pariste yapılan , M a o n A ş ,& 
hır geçit resminin O U O ® U 

y~~~~!~ ERTE~ 1 Ankaraya döndüler 
ı· 1:ıriste !:•lin.n Fransız gazeteleri l n ön Ü Etime sut, da B a şve-
ll)~rıste S.S lcrin yaptığı ge~İl re • 

li::il~::~;~~lill ııal:ıtn anlata (Jj. kil tarafından karşılandılar 
ba~:15te )apılan bu geçit resmi 1 Ankara, 3 (o. a.J - Milli Şef reisicümhur ismet lnönü bugün saat j 
za ın her sufhııda kızıştığı !ur 11.45 de Ankoraya avdet buyurmu~lardır • 
• Ulllandıı. ~ aıııtmı5tır. Vakıa bir 1 Reisicümhurumuz Etimesutta baıvekil Şükrü Saraçoğlu, Ankara va· 
~ nde, ~birler tizerinckn snııan li ve belediye reisi Ncvxad Tandoğan, Ankara gannda da B. M. M. reisi 
~c~rnı farJ:ılar halini alır, gök. Abdülhalik Renda, Genel Kurmay Ba~kanı Mareıal Fevxi Çakmak, vekil· 
"en Yere alc\ yıığ:ır. yeı·Ic gök ara- ler, Parti Genel sekreteri Memduh Şevket Esendaf, Parti Meclis Gurubu 
l\ında llemir<len :ıtc~ten miirek· 'reis vekilleri Parti idare Heyeti azôları, mebuslar, Genci Kurmay ve vo-
r-"'11. bir fabnt.a teo;;cf,~.uı eılcrl~n killiklcr ileri ge:enleri. Ankara vali muavini, garnizon komutanı, emniyet 

11 
llrıste l1l!1Jlan bir ge~lt tebınin. müdüru ve ~erkcz komutanı tarafından' karıılanmı1lardır. • . 

l '('r\ b.ılL..,ctmcl• tulıaf ~örülebilir. Garın, ıc; ve cı~ kısımlarında toplanmış olan kalabalık bır halk kıt· 

1 
t.kat P,u·"ste Almnn S.6 kıtalu- ılesi Milli Şefimixi ı:o~kun te-ı:ahürlerle selômlamıılardır. 

b:nın l:tzıtığı g~it resmi lıu hnr
~~l t:ıikolojl eepheo;lııilc o:up biten 

~,1ıı~ hadi.,,elcrtndcn biridir. 
, arıs okn~lannı kap in) ~n km·. 
et, lhttam \'c lc;tilıl kudreti bo-

.una se . t . fert ' ssız, nmn11Sl7. h r :;ckılde 
len Jp edilmemi t.ir. Uu bir c~
de c~ değildir. Bu bir operet ffüpJ 
ıa 0 &ın:ız. Bu getit rc-..mi bir ih-

r, bir mnirli:lıi,·cti lıntırlatıs in. 
ını11.1 c • - • ,., 

1., annıal ıı kar ı 5ert bakı~tır. 
nn ada kıınıld:ınma "ur lkı kı-

nııJd • 
\'ukt anmanın sebepleri hir h:ıyli 
raıc ur: 1''ransız hnlkrııın tarihi ka
l r te11ııclen gelmeleri ,·ardır. 
\·aıtnsannı ııan;a1anmı~ olmasnıın 

ratt - · ~ 1~• ıztırnplardan doi!anları 
BNlır A l " f 1 • ·. ·ı-lııllk • . _ Ç ıgm, sc n elın, ıstı anın 

r' ~hgi pisikolojinin ese -
~\i 01~1ar ''ardır. Hunlar her 
t:a~ leni, ~eııj tnlırik '~ilelerile 

R.ubi9şef biiqük elçimiz 

Cevat Açıkalın vazi
fesi başına gitti 

Büyük elçinin beyanatı: 

"Sovyetler Birliği ile mevcut dostluk 
mlinasebellerimizi kuvvetlendirmek 

azmile gidiyorum,, 
Ankara, 3 (a. a.J- zevat ve dostlan tarafından uğurlan • anrrınkt.adır. 

ı.:;ransa. imparatorluğu ile bir 
l:'ran t.cs~11 eı.Jerdi. l<~ak:ıt bugün 
İrt'b sa ınıparatorhı'k i(IRl'Çalan ile 
~at ~t!sis edemediği gibi, Avnı
la" J.n •!:ındeki }'ransa dıı pnrç:ı. 
,~~•ı5t_rr. Asırların yarattığı bir 
l•üt· ehn birdenbire çbziilüvem1esl 
l'7.\~n Ya_:ıyıuılara. ıdrraı• nrir. 
n~ llYctte de böyle değil midir? 
kes~· ke Umı, bir adam dalma 
ııecıe rnııı bacağmın eksil\li~ini lıi-;. 
ı:to~ !Fransanm bölünü::;ünden 
de lltan:ı:ara tlc:ı.rttte, endii<;tri. 
lıi;b~1cla. t~arlkinde , .e lnsnn~arın 
~ •Cl'J ıle obn ıniinasebetlcı in-
1'l!() kat~ surette te..:lr yapac:ık bir 
dah.r-etı haizdir, Bo c"aslı tenıele 
~~~n rztırap ht""i kültürlii bir 
la

11 
-....ette dahft derin kalh acı

ı.._k~lnde kendini ortaya at
n..._,_-ua. Bu acılan her :.;in cle-

Türkiyenin Sovyet mı1tır. 

ler birilği büyük el· BÜYÜK ELÇiNiN BEYANATI 
Alma."lbr t:arafından l,.gal edilen bir Sovyet 8Clırinden görilnliıJ ... 

-"IU'~ • 
ktılaırt l'Mlyolan, tayyarelerı, 

çiliğine tayin edilen Ankara, 3 (a. aJ - Türkiyenin ye 
Cevat Açıkalının bu ni Kubiıef büyük elçisi Cevad Açıkalın 
akıamki trenle vozi hareketinden evvel Tas ajansı muhabi· 
fesi ba}ına gitmek rini kabul ederek aıağıdaki demecte 
üıere Ankaradan buunmuıtur: 
ayrılmııtır. " - Bundan on sene evvel me-
Hariciye vekôleti u- · ti ı d • • • . • murıye e ve ax xaman evve e vazı· 
mumı katı~ı ı::ı,um~n fe ile bulunmuş olmak dolayısiyle ta· 
M~nem~c: og u u nıdığım komşumuz ve dostumux Sov· 
~unasedet eC gar ga yetler Birliğinde memleketimi temsile 
zınosun a evat A- d·ıd·-· · · b ht" 

1 f
. h memur e ı ıgım ıçın a ıyarım. 

çıka ın şere ıne a-
Cevat Ac:ıkalm riciye vekalet erkô· Bu memleketteki ikametlerimden ve 
nının bulunduğu bir ak~am yemeği ver onu idare edenlerle olan münasebet· 

. . (erimden en iyi hatıralar saklıyorum. 

Almanlar 
ikinci cephe enditesile 

Tedbir 
alıyor 

lıtihkiınlar umumi müf etti ti 
İ§gal altındaki memleketleri 

dolaştı 
mıştır. . B .• d' I.! r ki ., Sav 

8 • f f baıvekilimix de huzurla unun ıçın ır ıu oraya ur ye ı e ~ 
. u xıyafle 1d. • 

1 
d' . yetler Birliği arasında mevcut dostluk Amsterdom; 3 (a, o.1 - Nevyork 

rıyle Jere en ırmıJ er ır. · k • d b'ldi d·•· - S t 
Cevat Açıkohn, istasyonda harici- münasebetlerini kuvvetlend_ırme1 a;,mı 

1
ra Y8?sı~-~uhn -k~ ır. ıgAıne 'gkore, I o""!1te • 

• k" 'b' N Menemenc:ioğ le ve büyük bir memnunıyet e te .. ra~ er ır 191 u umeti merı a ve ngı e· 
ye .umum• .• atı 1 k.uman d'ğcr bir çok gidiyorum." , re hükumetlerinden derhal ikinci bir 
lu ıle harıcıye er anı ve 1 cephe açılmasını istemiıtir. 

(Devamı Sa. 2. Sü. ~ de) 
I~ .aıı kula "..ra dola..,nn haber- 7 • M 111 k l<ı~ gau surette basılan brosür, ihtikarın men 1 1 orunma 
"i~=~~~~::~:;:ı~~!~~ k~s- kanun teklıfi kanununun tatbikatı Her gece 
>'in b ıs'1: '"tl18zım lehlnıle olnnla.- 2000 t 
kat :•nnduğuna ı:iiı•lıe yoktur, fa. Anlm.ra s (Yakıt muhabiJİil- 1 Adliy~ yekale~i müd~eiumu ay-
htı ta'::!lyonJnk Şehirde hns911"il- den) - Van m~busu İbrahim Ar- mılıklere hır tamım • 1 
lltı t.a. k gaJ~·ana ~elen "\'e bu. \'as'm ihtika:rm men'i hakkındaki gönderdi . yare ıle ••. 
İı:bı b l'ihi 'mrakt.t"ri sa~"tln hir J1 :ılk kamın teklifi lktl!tat ve Adliye 
l:ıtnalc, ernı~nırivukli <ıükfınla kn~ı- er.cümenlcrinden geçerek 'Meclı3 Anı..--ara., 3 (Vakıt muhahırln-
3·~n_ ~~est!liyetin her emrine ho. umumi heyetine verildi. Her jki den) - Adliye Vekaleti tarnfın-. A ima nyaya 
te)d: • k. ?1ümktin dci:rfldir. Ne- encümen mazbatalarında bu tek- d• n müddc!uınumiliklcrc r.Qnı:lerı 
!:ok ktrn ıstılaclıı.nberl Pnrlst~ bir lifin istihdaf eylediği faydanm im bir tam.imde: taarruz 

ediiecek 

Alman 
karargahı 
lngiliz tayyareleri 

tarafından 

bombardıman edildi 
(1' n:ı:ısı 2 ncl<le) 

Güze 

AlmanJarm stratejik hedef • 
kri StaHngrad, Aatraga.n ve 

Bakü ! 

Almanlar Donla 
Volga arasında 
yerleşen1iyorlar 

Almanların geçtikleri yollar 
tepeler teıkil eden ölülerle 

dolu 
Moskova, 3 (A..A.) - Röylcr: 
Ceplıcd.en alman bir telgraf Fon 

Book'un Don meydan m14'ı3.rcbc
s.ine yeni kuvvetler sokmuş oldu
ğunu bildlıiyoc. Telgımf, Ruslarm 
yeni hücumlara şiddetli mukave
met ettiğini ilave eylemektedi:-. 
Don boyunca Alma..rılarJn ~C!:'llgı 
yollar, tahrip edilm.iş tıınk yığın. 
ıan ve ~ler teşkil eden öJUlcr 
le doludur. 

Ts.::mili;:uıskaya bölgesinde \'e 
Tsimillı:ı.nskaya şehrinin doğusw:
da. Almanla.rm dün giliıdüz ve ge
ce yaptrkla.rı Donu gesmek teşc-t
b-ilsleri aklın kalmıştır. N<"Jırin 
c.cnup kıyrsmda ~lrklnr e..rasın• 
ve yarlarda glzl1 Sov~·et bo.taı ~ 
lan \"e mllt.enıad.i,ye:n faaliyette JJ 

lunan Sovyet uç~an, her gün 
Alıwı.nlann kurduğu köpriileri tah 
ıip etmekte ve nehri sandallar 
içinde geçmeğe teşebbiis eden Al. 
ınanlar üzerine ateş açmaktadır. 
Fa.kat cepheden alman bir tclzı
ı clın işaret ettiği gibi, Alma.nı:r. 
ııehre doğTu bır karınca sürllsu 
gibi yııvaş yavn~ ilel'lemektt- de. 
vam ediyorlar. Almanların Rimdi 
kullandığr tn.b'ye bir çok noktada 
kUçü.k hilcum müf'rezeleri ile Do. 
nu geçmektir. 

Almanların stratejik hedefleri 
Stdklıolm, 3 CA.A.) - Havsa: 

• ~ 24. sa:ı.t içinde cenup ~P
.ıcsınde pek az değişikllc olm~
tur. Yotörlü Alman milfrczelen 
yc.njden Kr:ısmoda • Sta.lingtrad 
dt'llliryolu üzerinde ilerlemişler ve 
hi!; şüpheeiz Kropotkin dolaylarır.
da Kuban. nehrine sürntle yakJıış. 
mısl.'ll'dı:r. 

Ruslar, şiddetle mukavemet et
mekte ve tutunanuyacak bir bale 
gelmedikçe arsıi terket.memektc
<l.irler. Ya.lnı:z l.."a?Şılrk hUcumlara 
kalk.Işn.mı:yorla.r. 

Almanlar Sovyet tebliğinde ltk 
defo. i..rm1 geçen Kn.znk alnyla.rı.1a 
karıµ tank bakmımdan bariz bir 
üstUnlllğe ~ahip bulunmaktadırlar. 
Bununla be~ber Almanların zor
lanuı.k veyahut ç:evinnclt zorıında 

(Devamı Sn. 2. ~ıi. 4 de) 

'·tıikas 
1 

rldanmalar oldu. Dir çok uuın koruıuruı k:ınununa konulan ''Milli korunma kanunun tatbi
cof;n\a t 3 " Yapıldı. Bun'ar. hn.Jkm hükümlerle temin edilmiş bulun- katı dolayısile kasaba ve koylerln 
lle edYa bn~lnmış olclu~tmn ifa· dı:ğunu işaret edt-rek dikkatnazan muhtelif yerlerı.nde yapılan ara. 
tf.ıt~ 5"~ rnısnllerili. Neteldm i'a. na almma.sına !Uzum olmadığını malar neticesinde beyanname ha· 
lerden 1 t' rk ku11;una ı'fü:llen ~~· ifade etıni~erdir.. l"!ci olarak elde edilen hububattan 
1adır. B nlebtlenlcn bfthı-oltl1'ı111~k. Adliye encümeni aynca tekli!. i C:olay1 aHi.lrnh şahıslar hakkında 
~t ~ U~lu h:ırp c<len hir dev· tekl tedbirlerin iklı:!.adl ve çtim:ıi 1 ayn ~ zabıt varakn.sı tutulm~ 
aıı cıl'l go?.den k.'lçm1lyıırak. 'ıc- sahada fsyda(ıan ziyade mahrur. :::ma ragmen bazı mnhnl müddC1. 

1 ec .. k, lmrsısm<ln tedhir ııh. lar te\•lit edecek mahiv~tir.i mnz. tmumilerince bunlırın b:r 1dclia-

Amerikan hava kuvvetleri 
lngiliz meydanlarına 

yerleştiler 

Güze/ 'Sanat/ar Birliği Resim §Ubesi 26ncı sergisinı dun saat 17.30 
Galatasaray lisesinde açmıştır. e ;r/iğe mensup ressamların eserleri ıcrg;d 
teşhir edilmekhJdir. Serginin CJ!;ılı~ındo mn'm sever pek ço!f H"'" ha 
bulunmuştur. 

(Dcvamı Sa. 2, Sil. 6 da) • bata.sında tebarüz ettirmiştir. • (Devamı Sa. 2, Sü. 5 ae) (Ynzısı 2 ncide) Yukarda, sergiden bir kö~e ı-'".rü/üyor. 
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top an~ısı 

p; AS C AN) W Will P:ti -

l~aiiaüalı k~ 111 
pi.otlar 

rş bankası 
• ~ İl 

ıl<ranııyesı 
(Baş tarafı 1 iı:ci sahifede) Deniz aşlrı bölgelerde hiz. iki bin lirayı lstanlıulda 

95026 numaralı hesap sahibi 
kazandı 

başvekilı'ge lzm·r mebusu Sükrü Sar~ mete gönderilecekler 
oğluııun tayin edildiğine. lzmir mebu5u Ottavıı, S (A.A.J - Kanada kıra. 
Ş-k - S vl • ı•Y• d f ı. j J!yet bava KUVVetl"":"ID• m~os·ıp ka. u ru araço9 unun rcıs ıgın e ecşe ... 
k -ı d · ı ·ıı · h t" · .. 1.. dınlıır tUmeıııer.nrhn seçkin Uyelerı.n u e tın ıcra ve .ı erı eye ı nı g:>s .... 

. • _ . . . yakında denizaşırı hizmetlere gön 

A~ı:!lrn, 3 (A.A,) - Türkiye İş 
Bankası hesabında en az 50 liru
sı olan kumbaralı ve kumbara.sız 
lltiçük tasarruf he!>-:ıpl ıırı araemd.ı 
tertip eylediği HH2 ikı arı.iye ııl
lanınm 3 ağtıstos <;ek ı li§i bugün 
Banka umumi m~rkezi.nde ve ikin
c1 noter Veli Ulusu huzunınd:ı yıı
pılmıstır. Bu cekıli-te, 2 00 lil·a
lık ikramiyeyi lstanbulda ~iti 026 
sayılı hesap sahibi Ali Sami Top
çu ve 750 liralık ikr:.ımyeyi Anlca
rada 36.134 sayılı hcsnp sahıbi 
Mehmet knzan.nıc;: lı>_rdrr. 

ren lıstenın sunulduguno cloır rıyosctı 

cumhur tezkereleri il3, Borlin büyük el 
çiliğinc tayini dolayısiyle Erzincan me · 
busu Saffet Arıkonın mebusluktan isti 
fa ettiğir clcir takriri okunmu~tur. 

Bursa vilôyctinde yo'lara sarfedjf. 
mek üzere bu sene içinde istikraz ya 
pılacağına dair konun lôyihasının ilgi
li encümen1erden müte~ekkil muhtelit 
bir ene-mene verilmesi hakkında Na
fia vekil' general Afi Fuad Cebesoy 
tarafından yapılan teklif üzerine da -
hiliye, nafia, maliye ve bütçe encü -
menlerine havale edilmiş olan lôyiha
nın bu dört encümenin dörder ozôla
nndon teşekkül ed(?cck muvakkat bir 
encümene havalesi kabul edilmiştir. 

Bundan sonra, ceza muhakemeleri 
ni ihtiva eden kanunlarda fevkalade 
hallerin tesbit ve ilônına, askeri ceza 
konunun!! bazı maddaler eklenmesine, 
askeri kora, deniz ve hava ataşeleri 
maiyetlerine birer er verilmesine, Tür
kiye ile Bulgaristan arasında 27 mart 
1942 tarihinde imzalanan ticaret on · 
taşması ile merbutlarınrn, keza Tür -
kiye ile lsviçre orasında 28 mart 1942 
tarih'nde akd ve imza edilen ticaret 
ve tediye anlaşmasının tasdik edilmesi 
ne dair kanun lôyihoları ile yabancı 

memleketlere gönderilecek memurla • 
nn harcırahları hakktndaki kanun ileas 
keri memurlar hakkındaki kanuna bi
rer madde eklenmesine Hatay vilôyeti 
hasusi idaresine devrediiecek gayri 
menkullere, askeri muhakeme usulü ka 
nununun bazı maddelerinin ve orman 
koruma teşkilôt kanununun muaddel 
l4 üncü maddesinin değiştirilmesine 

dair kanun layihaları müzakere ve ka
bul edilmiştir. 

Yine meclisin bugünkü toplantısın
da, Adliye hare tarifesi kanununun ba 
zı maddelerinin deği~tirilmesine, mcıli 
ye atlı tahsildarlarına hayvan yem be 
deli verilmesine, muamele vergisi ka-
nununun 12 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine ve 26ncı maddesinin fev • 
kalôde hallerin devamı müddetince tat 
bik edilmemesine dair konun fôyiho
arının birinci müzakereleri yapılmış • 

tır. 

Meclis Çarıamba 
caktır. 

günü toplana· 

Sanat okulları mudurıeri 
arasm~a tayınlar 

dcrilecekleri re3 nen bild!rll.mık:te • 
dlr. Kanadalı pilot kadınlar il '< <:lef'l 

olar::ık tlenlz:ı.'Jırı h.z nellerde k:ıtllıı . 

~ıımı,, olncukl :ırı gibi bundan sonra 
daha bUyUk s'lyı la pilot kaı.Jınta.r da 
gönderile cektir. 

Veni Grnede bir 
lanon muvaffak~yati 
Mühim bir tayyare bir mey. 

danı işğal edildi 
Amstcrdam 3 (.A.A.) - Nevyork 

tan verilen hab:ırlere göre, yenl Gine 
de Katoda tayyare meydanı Japonlar 
tarafından !şgal edllmiştir, Bu mey
dan Portmoresby,dcn 90 kilometre 
mesafededir. . 

<) 

l\laccr. Romen 
bl!.~ 'Utri!d& 

bitBseler mi ? 
Bükreş, 3 (a. a.J - Macar - Ro

men hududunda hadiseler çıktığına da 
ir dolaian şaialar alakadar mahfiller
de tekzib edilmektedir. 

-0--

Mısır cephesinde 

2.30 ser lira ka7.aııanlnr: 
Bursa.da 1593 Me ihat Us. Kon. 

yada 4.553 B 'rsen, 1wıirde 27.7:J6 
Hurşit. 

100 er lira l;::ız:ınnnlar: 
Ankarnda 17.262 7..ehra, Yeni

şchirde 3.220 Sahı:ıhat, Adanadı 
9.425 Nezihe, Es)l"şehirde 4.73t; 
Sultan, İzmirde 2G399 Cemal, !z. 
mirde 26.416 Suat, t:mı 'rde 25,138 
Berta, Beyo~lundn 4.978 Pcrilıı.n, 
Kadiköyüde 12.149 &drkn. Sam • 
sunda 2.456 Necati. 

Bunla.r<bn ba~ka muhteJ;f mer
'kezlerdeki 15 hesap salıibine 50.,er 
50 hesap sahıi:ıine 25 er ve 50 he
s.ap sahfüine de 10 ar Ura ikrami
ye ®bet ctmi tir. 

---o---

Almanyadaki 
Türk gazetecileri 

Kahlre , S (A.A.) - Pazartesi gü. 
nll nC§redilen müşterek tngill.z orta.. Dün Salzburgdan Viyanaya 
§ark tebliği: hareJ,et ettiler 

Cumıırtesi • pazar kc;}if kollarımrz Salzburg, 3 (a. a.) _ Alnıanyada 
biltün lteslmlerde faaliyet göstermiş. seyahat elmekte olan Türk gazetecile
lerdir. Diln topçumuz cenup kesimin ti, dün Münihden buraya gelmişler ve 
de bazı mevzileri bombalamı~tır. Av. lstasyôi:do propaganda dairesi şefi 
bomba tnyyarclerimlz Kattara mun. Dr. Keuc Yola, Salzburg basın dairesi 
hat araz• l clvarxnda dllşmanm lteşlf Jef r.ıuavini M. Kari Tuklis, propağan 
birliklerine muvaffaklyetle taarruz da dair'3sinin basın delegesi Dr. Kroc 
etmişlerdır, Cenup kesiminde lse dU,_ tı:ırofındı:ın karşılanmışlardır. 

man karargAhına bir hava taarruzu Solzb:ırg Golayteri Dr. Şel, Türk 
yapılmıştır. gazetedle•i şerefine bir kabul töreni 

tTALYAN TEBIJGt !erıib elmiılir. Söylediği bir nutukta 
Roma, 3 (A.A.) - İtalyan umumt Dr. Şii, Türk t;azctecilerine ho$ geldi-

kararg!ıhrnm 707 numıı.raıı teb!!ği: n·z elemiş ve Mozartın vatanında lıoş 
Mıstrd-ı şiddetli topçu dUellolurı bir vol:it geçirmeleri temenııisinde b'J-

olmuştur. Her iki t rat da bUyUk lunmuştur. 
bir hava faaliyetinde bulunmuştur. Pcızcırtesi sobahı, Mozartın peres-

--o--- tişkôrı olan Nadi, Türk heyeti adına 
Bursa yolları için istikraz büyük kompo:..:Hörün doğduğu eve bir 

çelenk koymuştur. An~uıra, 3 (\Talut muhabirin-
den) - Bursa vll'yetince yollara Türk gazetecileri, bugün Linç yolu 

ile Viyanaya hareket eclocektir . 
.99.rfedilmelc Uzere yapılacak is- ----o---

tikraz h:ı.kkınd=ı hiikfı.met nı-:clise Bulgaristanda kimler Yah"J • 
~nkara, s (\'akıt muhabirlode.n) - tfr l~yiha ~ di sayılacak ? 
İstanbul bö~e sanat okulu mü-

dürü Yusut Ziya Etimaıı sanat ve ikinci umumi müfettişlik 
yapı usta okunan teknik işleri sıhhat müşavirltı;i 
mUtettlşliğine Ankara. böıge sanat Ankara, S (Vnkıt mulıabirin-
okulu mUdUrtl Danyal Akbay idari dm) - Çorum sıhhat mü lilrü Ri
işler mUfett.işllğlne, Ankara İsmet Pş. fat Dedeoğlu ildnci umumi müfet
kız cnstltUsU mUdUrü Ayşe Eğe kız t:ı::lik ınhhi mli~avirliğıne tayin e
en:rtitUlerl ml\fettlşll.ğiııe terfian ta dildi. 

Sofya; <a. a.J - Bulgar dahiliye 
naz~-f,.j ııı b~ldkdijirı~ göre, Mifh 

tin himayesi hakkındaki }'eni kanun, a 
n::ı ve babasından veyahut büyük cıno 
V':? bü~·ük babalarından en oıağı biri
si yahucli olan her şahsı yohudi telô~
ki edecektir. 

yin edildiler. Kaırtamcmu sanat Bursa erkek lisC'Si milel lirli Sıı. 
okulu mOOilrU S&br1 BUya.n Es_ mi Argunden maarif mümett'sH- lklDCl cephe 
ldşehir sanat oktılu müdQrlüğil- ğine ta.yin olundu. fDnşlarnf ı 1 nri ~'7 •ı '<ı • 
:ııe-;-Esşikehir sanat okulu mlldürtl A. Berfin, 3 (a , a.) - lstihkô,,..lar u· 
.il Rıza Gürkan Ankaray&, Sıvas 

mumi müfettişi geaerol Jokob, Avrupa 
sanat okulu mUdUl"Ü Rıfat Ni§anOI G e n ç n es· ı 

1 
1 ıtası kıyılarındaki istihkômlor hattını 

İstanbul&, !zmir sanat okulu atelye teftiş elmiş ve bu teftiş seyohclinden 
şeflerinden Tevfik Mc.ngU Çorum san- d6nmü$tiir. General· Jakob, Fransonın 
a.t okulu müdUrlüğUne, Halıl sidemen A n t o 101· i si cenubunda Bioriçde, Atlan tik kıyısında 
Sıvas .sr:.nat okulu mUdllrlUğüne, tz - Manş somillerinda ve Norvecte Kirküe 
mir sanat okulu mllıiUrU Muzatter 4 f se kadar kıyı boyunca mevcut ve en 
Hn:rç Konyaya, Konya sanat okulu Bug ; n iincU say a- modern Alman istihkôm tesislerini ger-
mtldUl"Ü Nihat Saydıı.m lzmire, !zmir mız{Ja OkUyUılUZ miştir. 
aa.nat okulu mUdtir mua.vinl Haydar General Jakob, bu istih~amlorın 
Sunter Edlrneye nakil vo tayin edil- yüksek müessirliğinden emin olarak dUer. Ilı!! ________ ,... ____ .. dönmüştür. 

ALINAN TEDBiRLER 

çılacak mesleki \eknik Her gün bir karikatür ı Londra, 3 Ca. a.J - Brifanova: 
okulları Müttefiklerin Avrupa kıtasına asker 

1 
.. ----------==--- çıkarmaları ihtimalini pek zayıf göster-

Anlı-ıı.ra., 2 (Va'krt muhabirin- miye çalışmalarına rağmen Almanlar, 
den) - :Mesleki t.eamik okulları bütün müdafaa tedbirlerini artırmakta 
ı;:tlm.nm ve mevıcutlann büyUtiil- ve tarassud merkezlerinin mikdarını 

meSi iQ.İal icap eden tahsisn t vila- çoğaltmaktadırlar. 
yet1ert' !ha~l(' cd ldi. Belcikodaki Almcın mevzilerini gez-

.lfo "Flklr mesaisi, telsl.zin dalgala_ 
1 

rına benzer da.lgıılar nci'reilyor,. bu 
dalgalar dinleyen kimsenin kulağınıı.

1 vasıl olan .sözlerdir; !a.kal bcynimız 
de fıkirlertn dalgalar halinde mi yok_ j 
a eezanm birbirini hareketsiz ola

rak itmesi suretiyle :mı vuku buldu. 
'i'u belli d ğU. 

Jf. HUgo "ey tarih, Napolyondıın 

muaccez bir yolcu görmedik,. diyor; 
yllzlerce milyon Budistler, Kon!Uç_ 
yU.s mezhebine mensup olanlar var· 
tusevller, İsevtıer, Muhammedtıer 

r; bunlara mukabil kaç Bonap:ır 
var? 

:f. .A%fm ve iradesine malik olma. 
'1 klmıre in an tıayılmadrğı halde 
ın ıııe lraded n tecrit edilmiş mlL 

miş olan Gazetta del Popolonun, hava 
l>arajlarının takviye edilmiı ve bu mok 
sadla balonlann tayyareciler tarafın -
dan görülmiyecek olan ince kablolar
la birbirlerine bağlanmış olduğunu yaz 
moktadır. Bundan başka sahil batar-

• ları uçal: savar bataryaları da takviye 
ccl:lmiştir. 

YENi BiR CEPHE AÇILABILIR, FAKTA. .. 
\'uştngton, S (A.1\.) - .Amerikan 

[ 

mUtelıası;ısıarı Avrupada. ikinci bir 
.. ephe kurmak te~ebbUsUode muva!. 
fak olabllmek lçin bunun çok yük 

-w...--n 1 sek vesaitle yap lm'l8l ve böylece ye. 
ni bır Dtinkerk hl'ldisesin!n önUne 
geçilmesi lüzumunda. ittltak etmek. 
e~lirıer. 

A\"TUpa karasında hareket yap • 
mak için pllAnlar tanzim eden mut. 
tefik başkomutanlığı zaytt kuvvet -
lerle yapılacak taarruzhrm cldcH 

:c - 8 - 11)~ 

Uogu tepliCS11ııde fAme:lkaiılarım llkrf Farlste yapılaJI 
(Bas tarafı 1 inci ~n1ıiı'cde) Al 1 bir geclt resmlnlll 

kalacakları s::ığlıun bir mukave- man arın manası 
nıet hattma teMdüf edecekleri an f 
ı;elec"ktir. on ha tası (Baştaratı 1 lncl •a11faaol 
Eğer Almanbrın ileti hattket~ l!D<'ak bir vakıadır. Paristeld ge-

l eri aynı sürati muhafaza edecek k ld çit resmi kaba:mıaya ba~)a)'~ 
olursa Alman külii kuvvetleriııi.1 a 1 ha<ısa.oılyetler önünde alman psi1'0" 
Lu lıafta 'ç.nde hedeflerine ulaıın- Eu müddet zarf mda kat'i Jojik bir tedbirdir. 
raklarmı kabul etmek icap eder. İnsanlar \rzerinde müe11lr ol· 

Az::ık den.izi boyunen bereket ic- neticeyi alaıiıazlarıa.. ml\k, kUtlelerl kalabalıkla.n 11c\'ll 
ra etmekte olan alman kolunun Gayretlerı· ,.e idare etmek artık bugün ıı"°' 
ileri hn~lteti daha ziya.de nğırdrr, ratuvar işi haline gtrml§lir. 811• 
P,imanlar, Yejıı ırmağına val'ınt4- h • • hassa Almanya. gibl ithn w tel'· 
lardır. Fakat Jeisk h.manı hentiz rçe 1 n ecektir ııik bakmımdan en Jleri sartıı bO· 
Rusların elinde bulunmaktndrr. luna.n bir memfoket 1-:ln fert ''' 
H:llesknyodan Tnymliyn.nskayayıı Nev York; 3 fa. o.J - ~fav Repub klitl~ psikolojisine hlkim oıırıa.~ 
kadar imtid&t eden 20-0 kilometre fik gazetesinde bir makale ne§rede ı hfr ilim ve koskocaman bir te~fıl· 
genisliğ';ııle blr cephe Uzer:nde Maks Verner Almonyanın Rusyodan ıat davasıdır. Btı harbin ba'"1dıtı• 
[>on çevresi l!;inde Rus mukaYe- geniş arazi kazançları temin etmiı ol- bert Alman propaganda8I t.ayyart' 
nıeti çok ı:i<ldetl'dir. masına rağmen 1942 büyük taarruzu- si, topu, tüfeği, tankı kadar tesir· 

Almanlar, Stalingıratta Don nun son safhası bakımından büyük bir 11 fş görmüştür. Fransa meycJatl 
nehrinin sağ kryısmr himaye eden tehlikeye maruz bulunduğunu yazmak- muharebesinin bir propaganda i;IJ 

ınu.knvemet hattını zorlamak t ;in ta, çünkü Jimdi Alman seferinin gayeıi feri oldoğasıo iddia eden pek c;oll 
harbe yeni ihtiyat kuvvetlel'i sok. askeri mahiyette bir netice. vermeye. ,·esllm vardrr. Bllbas~a ikinrl cet"' 
muslardır. Bir Alman kaynağına <:ek olan arazi ve ekonomik kcızanclar itenin ~rk .. ık lmonşulduğo ve t.&~· 
,::öre A lmnnlarm .bu eşebblisleri bir temini olduğunu iddia eyleml!kteclir. va re akmlannrn stklaşrnayn hı!.; 
ntıktada muvaffakivetle neticelen., ~erl"!er. !öyle demektedir: _ ~ J~<'lr~ 7ıunandıı Pariste yapılıı~ 
ıniştir. Bu noktada Ruslar bir köp. AIŞlmdıkı Al~a~. toakrru;u g~r~nı~~ ' ~eçlt resmi mağltip Fra.nııaı"t:ıfı~ 
r iı başından atılm'fflbrdrr. Ruela- te monyanın şım ıye a ar gır şt gı h lk h 1 t• hl . •-V"et'ı 

- - ti' t hl'k ı· t d e. ın a e ı ro vesme 1\u rrn me-ı,"Zii mukııbil hUcumlnnn:! en cure ı ve en e ı e ı aarruz ur. bl kfl tm. kfedl 
Af t t 1 • r <'-l!!VBP teş e e r. 1 karşı mukav~met merJtezi olarak manyanın aarruzu amam aması ı. Frn.nı;:l'la. ma;;..r, iibiY. eti pbıl 
cin önünde on hafta vardır. Ve bu on E'•' .. 

Voronejin yeri.ne Ka.la~ kalın ola- eden ancak !leflenlir. Geri kal'•' 
c.H ktrr. Al:rruı.n tehliğine ı;öre Rus- hafta gectikten sonra 1941 büyük ta halk kütlesi bir türlü mağlfabh-etl 

d orrzunu hiçe indir.!h müşkiller yeniden re ların bu k€Si.m<le on gün ft~in e ktthul etmekte<llr. Onlara gö kendini gösterecektir. Bu sefer Al- .,. 
482 uçak kayl:etıneleri, -:.ıovyet h hd Fransa. m.-ıgwlüp o1ınn:mıs.. FraP,,...t 

manyonın eelinde da a ma ud vo~ı- , ~ 
knvvetle-rinin mevzilerini her ne satr'fmıc:.trr, h ..... o-ete kurhan g• • 

tcılar bulunacaktır. Alman ana kuvvet- ~ •-•-• 
pah:ısma olursa 0191.!n muhafaza 1 'lk d f 1 k . 1 d b k ml ... tı'r. eri ı e a o ara us erin en u tı· '"' 
etmek için hi~ bir gayreti csirg-e- dar uzakta harb etmektedirler. Müt- İ,;tll& altmcla bulunan bir uıelll~ 
rnemekte olduık1arım isbat eder. . d k b ıe•·ette Y"'"a"·"'n s..- -s.. mU'1te~ tefikler bundan istıfade e ere aş - " -~ J.. .,., cu.ı• 

Rusların Sta.lingrratm batmudı:ı. ka bir noktada mukabil taarruza geçe tarafmd~n .ihmal edilemez. BoıtO~ 
muv;:ıffakiyetsizJiğe uğramaları, bilirler. Avrupada bir harp sahası için için yine psilrnlojik bir yoldan p• 
kendileri için büyük bir felaket 0 - ayrılacak Rus ve Anglo • Sakson kuv- dere'k onlara mağlfiblyetlerini atlı 
focak ve şimdiye ks.dar elde edil- vetlerinin Biaricten TsimHolskayaya ve e.ert ve ihtişamlı bir _şekilde bİ8' 
nıdş bulıtınan ve Alınanların Don Murmonstan Mısıra kadar yayılmıf o- settinnel<, onları fert, fert, mai:l(I· 
ile Volg'l. arasında yerleşmelerine lan Alman kuvvetlerinden üstün olduk- biyetlerlne inruıclırmak laznmıır. ~ 
mani olan blltlin ü'tunlUıklerl yok ları münakaşa götürmez bir hakikat- Tarihln eski dcvirlerdcnberf 111ıtrı 
edecektir. Şu halde Rus kumandan tir." . -...\ Juplann hUkömet merltezlerlnde 
lığımn halihazrrc'l:ı kuvvetle m~ı- -o--- geçit resfrıleri yapmak mali\lrı «" 

k31)ele etmekten ise, vakit kazan- 'Çörçil ile Stalin lan bir telkin vasıta~ıdır. Oftltr 
mr,ğ:ı çalLs.mnsı, imkan barici:ıJ: 1 'Ji w ııı•' 

göru" c.•.:u·· ler mı· ? lmmnndanlann stı ya ugra cie~ilrllr. ~ !ı küm ke'-
/ b memleketlerin ü et 111'1!!r Al ı t t "k h d fleti Ser in, 3 <a. o.} - Yarı resmi ir t man arın s ra eJı c e Ierind~ ynnnrnklftn geçit reoılltl e: 

evvela Kra!'hodor ve l\far1kop, "'On- kaynaktan bildiriliyor: ri Vfthın galiplerin e!!;Oİnnf ok'tl 
m da starn~rnd ve ihtimal As. Çörçil ile Stalin arasında bir mü- , 

1 
ai· 

lôkat yapıldığı hakkında yabancı mem mak gay~ini takip etmes ne 111 

tıragan ve Ba.kudnr. laketlt!tde dolaşan şayılor, Beerline de li\plan sindirmek, lrnwetin azanı!_ 
Alınanlarla beraber harp eclen tin) ..... l•ra. tattmnak. konet u; 

83 tümen gelmiştir. Fakat, salahiyetli Alman mah nüm~·· •hareket edemtveoeklerftlı 
M.osk.ova, 3 (A.A.) _ Sovyet kuv. filleri kontrol edilmeyecek bu gibi ıa- ·~ 

Yıafar hakkında mütaleô beyan et- hl!!!'li bir surette lc:lri.k ettı 
vetıerl Vorone3'de, Don nehrinin ba.tı • t .... - te'·: S d h r'"'tnd~ mekten istinkaf eylemektedlrler. ıE· er ...... e n.ım a ova. a 0 

kıyısında 160 kllometre boytında bir --o-- r.onra. Alman bB,kmnanda.nı Vlf"; 
cephede şiddetle muk'\vemete devam H 2 n n O naya p:lnnek, orada ~u resrı'f 
etmektedir. lki Uç gUnclenberl luzıl • er gece U tJ ynpm:ı.k i!l.tlyorıln. Fakat~ 
ordu, Uç haftalık mukavemet esna • Riınnark buna mant oldo. Ctln"" 
sındıı Alınanlardan alınan mevzllıerl tayyare ı" le Btsmark Avn .. turyanın do,tnlu~· 
ı;ağlamlama.lda meşguldUr. Kurak - na, muhtaç ol<lu~u, onu ltA.ft t1t• 
dan Alman taarruzu başlıyalıberl ce. r~e hırpaladıllına kani bntunıJ 
nup Rusya. muharebelerinde Ruslar. Londı-a, 3 (A.A.) - Amerikan .._.

0
-.. 1918 ıralibinln müttefiklt· 

filoları Personel ve Pilotları ile !n.. -• • uu. t hiçbir yerde buradaki kadar kuvvet- ~e nlc-.:.. btiv. tik kii.rla.1' t.emln e ' 
d B gil:Z hava kuvvetlerinin kendileri• ... .:ıı-li bir müdafaa y&pmamı§lar ll'. u meili{ini t.etknc edenler ara .. m11 

in ne a"'"'dııkları tayyare meydanla • "' bölgedeki dllJiman kuvvetler in e - ,,.- BerUnde yn.nıla..-nıvan hir geçit 1't! 
l rma yerleşmişlerdir. Pek yakında · ,, · rıe hcmmiyeti ıtibara alma.cak o una mini sı>bep ola.rak ı.nyanlar b 

ah Amerikan hava kuvvetleri bilhas-bu mUda!aanın d~ğeri bir kat d a vanln". Bunlsm göre bli~tik harıt' 
· "' sa Amerikalılar kin inşa edilır.!ş artar. Rus cephesinde çarpışan lu - te AJ.manla.r budutlannm <lJ!!tndıl 

i d olan hava meydanlarını işgal ede- _., Macar tUmeninill çoğu bu kes m e harp .ettiler, ma~lfıp olduktan -,..-
1 bulunmaktadır. 12 Romen tllıneal L ceklerdir. Amerikalılar, tam teski• mnn dnhl dücım:ın topra'klnrftl 

le 6 1t.alyan tümeni lsc daha cenup. Jatla yani t:ıyyarele::-i, pi1otlarx, kn "'"l \1 ba&1 
ra personeli ma.kin;stleri, silahç: çiğnemekte lu1 er. ' man • 

ta harp etmektedir. mağliihtvetf gözleri ile görmed" 
Alman tebliği ııstala.rı w hava meydanlarmı mil• B7r türlü ı:tl!liflObf~·etlne lnanrn11~' 

defaa. ederek birliklerle gelmlııler• F,x. .. r 1918 ""'"''ipleri Berlinde ıııt 
Derlin, S (A.A.) - Alman or- clir. Yeni hava mcyd:ınlart!lm ~n· ~.. F .... 

duları ba.şkumandanlığınm tebUği: ı:aatr fevkalllde b'ir süratle C:'ll~nn J:?:l!~lt -resmi y:mabtlsevdiler Alınlll'' 
Şnrkta <.lüşm~nı takibe rn;:mur yıvla.kl mıığlubiyet ~nuru dahn. ~· 

edilen zrrhlı ordu Kubanın aşağı Amerikalı eksperlerin nezareti al• 7th olnml<, ve halk mai!'IUbjyetftl 

me"ı·asına '.1·-~·'aRmı"'-tir. Dlismamn tında tam:ımlanmaktaldlr. ilYnk~nnl·a nctketerint daha !:Ok !i&btrla ~,.. 
" c;lJU ~ •• :sgal altmd3.ki toprn1t :tr zerınc e 

mevzti mahiyette ve muhtelif un· hava Ustiinlüğünün temin edilece• §ı1ıve<'aktı. r 
surları :ırasında irtibat olmadan ği ümit ~dilmektedir. 0 zaman Al• Fillın!ti!\a küt leler, Jmlabalrkfıı l 
gösterdiği mukavemet krrılmışhr. manya. ürerine muntazaman her g'! P"'ilmlojlsinin tnlıaf bir hn<nl!!i.,,e~. 
Bilhassa topk.rdn:rı mlirekkep ol • ce 2.00-0 tavyare ile taarruz etmek vnl', Mnğift?liTcttnin mnclıli mf!lfl f 
ınn.k Uzere ~ok miktarda ganimet i.mUnı ha.qıJ olazaktır. lcrini. nllnmnelerlni timl!Rllerf" 
alnınırştrr. Bu k .. simin ef,mali gır.. <> rım bir c;;urettt> ~örihıl'e idrald <11.; 
bi!rlnde dü:;man ardcılan Jeva ke• M! •H kOl'DIMDB lın d.rthln~'or. Kaderin~ da.ha 111 
siminin dışma, cenuba cloğn· atıl- tew~ftldl oluyor. r 
m~lardu-. Burndn Heri hareketi • k89DDD tatbikatı Pari~in ı~ :ınmda Atmanltı 
mi?. devam etmektedir. hliytlk hlr "ef'at resmi yannı•~ 

Sal ve Don ara.s:nda A iman ve ( Br1<ı hrrı 'ı ı. ···~i "rT ·' nımal etmislerdi. Fa.1<1\t o znmıt11• 
Romen krta1arı düşmnnı şark.'1. doı; name ile mal\kemel;<:re tevdi edil- c1B,,beT1 ruhfal' o Jmdnr lfaTiıs,tS 
ru sürmektedirler. Muhnrel:ıe ve melde olduğu anlaşılmıştır . ., v~ o kıvlıu <'Ol\ tnlırik rti>zdl''arrtlq 
tah'rip tayya.reltITTnden milrekkep D~niJmekte ve ''Her biri b~lı- t n"1 ol<tıı v .. hMlcıeler onn o !eli" 
kuvvetli birlikler bu mulıarebeleı c bııı:ıma birer suc: te~k'I etlen ve <far sinlrJendlmi ki bfr :vam1nn te• 
i:rtlrak etnı.iş~~.iir. Kub'ln bölges'• aralarınd~ hiç bir ve-;hile irdhnt rör d~'·:un e~e1'kı-n bil' ~(lan ıl:t 
ujn gerilerindeki irtil:ıGt ve bllhas bulunmayan mezkur M<li:selercl"n man•,·i ceııhe üzerine tnzy .. k ba4' 
ı:ıa Ba.kü•Rootof demiryolu şiddetli de.layı mü~terek bir idrl'aname ile lnih, Bn ~it resminin manR!!lı 1"' 
taamızl~a h~ef olmuştur. lıulruku amme davasınm a~ılması clur. 

Bü;;iik Don kavsi.nde düşma.."'!m ve m:ı1lkemece de bu davaıa'l"ln 
yeni mukabil taarruzları geri pili::• bir ara.da görii!erek hlt1rmc bağ
kürtillmü.ş ve yeniden 85 tank tah· lan::-?e.sr nıııhakenı~ u.sulii hiikıim
rip edibn~tir. lerinc muhaliftir ... mütaleası ile 

Pike ve muharebe tayyarlc:rin • aralarında k\nunt irtJbat meycut 
öcn mürekkep f'ilolarl:ı. hav:?. kuv- olanlar ha.r·~ olma.k üz~re her hft. 
\•etlerinin .tı~-:.va m.Udttiaa toP<:u kı- clise halkkrnda. ayrı a n i<l lianamc 
talerr bu muharebelere muvaffa • iic. hukıı.lrn amme davnsı..,m nçıl . 
kıyctle i~ir:>.k etmi'f;lerdir. mast }'Jzuıı:rnınu lı~tirlıtmaktadrr. 

Volga üzerindeki gemilere ya - ı=============== 
pılan g€C!! ta.a.rruzlan esnasında. 
Hr petrol gem.isi ile altı tic::ıret va 
punı batın.lınış, dolmz ticılret va• 
runı d3 hasara uğratrlm1ştır. 

Rjevin ~~mal'i.nde, Vollmf ce~1ıc• 
sinde ve Lentngrrad önlerinde 
dfü~manın görünü~te pek stkışık hlr 
nıziyette olan cenup cephes:.ni ha• 
fiflet.mek maksadile mühim kuv • 
vetlerle yaptığı devamlı ta.arnmlar 
aJri.m kalmDJtır. 

Laponyada Alman piyade ve 
dağ avcı kıt.al:n.rr pike bombardı • 
ınan tayyarelerinin müessir yar -
duniyle düşmamn tahkim ve Jmv • 

~arpı"'malar neticesinde di.lşmanın 
birr.ok muharebe mevzileri y<Jlkerlil 
ıniştir. 

Murmansk ceph~nde dağ avcı· 
!arı, hücum kıtaları tarafından y~ 
prlan muvaffalovetl1 te~ebbfuıler 
neticesinde dtl!'!manm bir!rn.ç muha. 
rcbe tes~'ni tahrip et.ntişlerdil'. 

Sovyet bava kuvvetleri diln 14 
tıtyy:ı..re kaybetmişlerdll'. Uç tay • 
yaremiz eksiktir. 

Berlln, S (.A.A.) - Alman ve mUt
tcfik krtalarr, 2 A~tos tarihinde 
Bol~viklerl Kuban ıı.ehrlnht "1:ıı.al 

kesimine kadar taklb ederek llerleme 

Romanya Kralı cephedetl 
Bükreşe dündü 

BütveJ; 3 (a. oJ - Romanya k~ 
lı f,ı\ihoil, yanında ba~velcil mucıV1 

profesör Antonesku olduğu halde ce~ 
hede yaptığı bir seyahatten buQ11 

Bükreşe dönmü~tür. 

Muğlada gene zelzele o1d11 

Muğla, 3 (a_ aJ- Dün saat 24.15 
de ıiddetli bir deprem olmu~tur. Ho50 

ve telefat yoktur. 

======::::::::==============~ 
Zıva P~a'dan: 

İnsan denir mi onla.._ ldın 111 
tlfa' için: 

Bir anda ittifak ede, bir andf 
ıhtilaf! 

Hayret veren beda.Jıete ta'r·ı 

tın .millet sa.Yilml.\Slna lınkft.n olu'l' 
J bir tehlike teşkil ed~ceğini ve bunun 
1d&nuıınaoıdvııı.lı...ııa.ır."ll8.oo.a.ll:ı=...ta.ma.m.ll:a..lu...t'1-.:--.J....-..ır.ı.U...ı..ı~-.....--.:ı-..-'-.--l..-...--..-....-.-..~--bad ...... ..-.ı-........a~-.c11..-~---------~~~-....--..-.._ 

dJr, zryıt. 



................. ,... ..,., ,..... ........ •••d•• ........... ,.._ 
Mullafa ,_. Aydwtt .... ,,,... • _.... yoı. ona A.,..._ anealr 

llfr .._ ......... Ol.w ..._.. da Topyata ... dakl lcladl •""9blM .. ..................................... 
....... .. .... ""Cine ........... ..,........, ..... ...... .. ... bir,.,.._ °""" ...... sabah, ,... ..... yol ........ 

JM .................... ,...... ...,... ... ,OM-..... gene, ....,. 
......... bohcmınt •• clk .... ~ _,....,.. ... " kad ...... 
ı lrtıl•dt. ....... ....._. ... • IOpııaldcm w '""1•••• ollClld:Marı 
................. .,. bici ..... 1hllyaelcsl olan ~ ahnaya .... 
..,..._._ Mullafa ......- ,.._ bir ._ onlar le ...... y&OdG. 

..... yıolllt lld ....... , ..... alıt ........... beraber~ 
"" ........ .,.... ...... laplad. ,,. cMenWk alaclannm .,. 
,_ 9lll1ılınA •il • ....,.:1ar onun lcln, ....,..., korlıunun .... 
w w ..._. ...,_ Alllıll •.tal•~ bertllnden g8rCMen maar 
...... ana ayaılılca_, 111 ballarl ........ mnR- YClllB, o dwartartla .. 
......... dal111rlar, w ............ ._. ............. f9cawOI......, ................ " ......... _ .. .........._ 

..... """' ld, .. - ,...._. .................. .... ... ··=·· .... ., .• bir .................. Orad• .......... idi 
lıGclk bir ... """- v ... pannalddılan ........ daha~ dafıa 
....... bir ..... ~ ...... Dedenin .......... 

Musıılı da llaıl .... glll CDt cWalar .. lıllWr ••• •••lft &ak
.., .. ......, wol Jı ~ allm•ıı ..... lcfa. .. l9ep hahllar ... Kab-
• .... taraft ye1a .,..._.. Yeıh ••••il .._ lmaJeltı bir laf, 1ankl, 
bir nlbeld .......... tecınlera ~ ............ tOlbendden, 
kwwııı••· iM renk.,. ......... &tller ................ ilk deilflrdl. 
Kabrla ...... bir .... kubbe ..... .... ... panaalıleim ortas dan 
bir _. salRINyordu ... MandD ..,e, .,..._ , .. ._ Kabrin ayak UC9 

1aıaf..ta Wr ldlp .............. ICllpGft t.rl yalfe cıldoluna a&re ldnde ı.,. 
....,_. otdulll .... ..,,.._ Gelen. .,..., bir derdi "1CI bir dlleil olon 
h.,._ oraclG cluniJr, bir l'allha obr, pllr'llİatdıla bir bn parcası ba§lar, .,. 
~ .....,_ ..,..- ........ ~ dOlnlahr, .,. odadılı lnlkclann Git ...................... 

lu l8Jllbat5 Dede ldııMlt *"' lllr bnıaalll eahlbl idi? INlıAfla gibi 
baflakwv de._..,._ ... lpellardı.YalnlS .-,1.S ..... lıllbr'd.._ nutfar 
fıtb410-. - ak ..... "Y9111 iMI• • rOyalarftla .......... iddia 
..,_ kadJlt. .W tc* lıllaJI wardl. Kabrlıs •ml)9111sden 011C1 '"*- .._.. 
._ oldu'8 .aaı ,,,..._ .. QpD, doldulu .,.... ...- onlar laoa!llll tı•ı· 
._ ._. ... da .....,.. lirendl ld, launw, kailda TMlt ehncll alW ._ 
.. , ...... dl ... o,............ lıftab, ............ --- ..._ 
lıllt, kara ..... Hf91 ..... T..tlk ......... ....,... • ... ~ 
Kip .....,J .... ..ewt neacntl alhnda ................. daha 
.... .....,_ ~ ~· llr tok A.,-..• tlllf, M91afa tla IJJlli. 
~ ........... k ....... kepe.._...,...,. ~ııaıh•tlll-,..,..,., 

26 "' nve•ı V: 
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, GENC NESil ANTOLOJiSi 
L==.: ;azanı SafdeT Melih TümaJ • * 

8elllr Sıtllı 
K.ar.iltatür,, hikayesi hakika_ 

•n bir karikatürün çi.zgllerl gfüi 
ıarici A.lemiD ifadelerini çerçevesi 
Jahiline alınış, ask.erlik hayatrn
Ja]d acemiliklerin, eğlence tarzla. 
ıınnı basıt şekli ve neticede daha 
qka ttlrlü tatmin edilen bir bi_ 
iş vasat bir hiık.8.yenin ~i tertlp-
nmem.it unsurlarıdı:r. 
Mı.rharr.irln bu hikayede i1:timai 

• mak ve mizah yapmak endişesi 
>ktur. Öyle i3e bu hikayede ne 

~ r? Yazryı ckutan ya.hm sa.miını_ 
ettir; fa.kat boş bir çerçevenin 
sfilndek.i ~ yaznmı ha.kild 
ıymeti <leğ'ldir. Hikayenin !'neV _ 

zuu da gayet basittir. Askere ye
m giı:mi§ acemi bir Lnsanm (kari
katilriat.in) amadqlannm karika 
tUrli ile hi.r1ıikte kumandanınmki: 
ni do yapmak iel:Eme!i, bu hareke. 
tin dieıtplıırı. ndkıtasmdan doğru o. 
lup olma.dığmı ve kari.katUr yapd
o.?kta.n sonn. da kımııa.ndana gös. 
te!IÇ gilBtermeme-k hususundaki 
tereddiltlerfni etrafı ile a.nlatan ve 
seneleırtJen sonra bir tesadüfle ku. 
marııdalıla ka.rşx karşıya gelince 
seneler evveliodeıkıi karikatürü 
k.endi&ine g&tteırereıJc onun gayet 
tabii lka.rşrlenmllsm.deırı çok sathi 
lıallaeden lıikiyedh eeas kuvveti 
yaptlan brlk&türleıin bi!r kaç çk
glahıden b.ntt ilmJm&ktadır. 

''Borçlu,. muvaffak olmU§ bir 
hıilcAyedlr. Yszma:n en büyUık ha. 
tam t"Wlizme teymı11.yaıı ve bu nev'i 
ile tal>a.n tabana zıt bir mü.bah1ğa 
sanatı kullamlımesıdır. Şüphesiz ki 
reel hayat:nrnıızda hademelerinden 
borç para alarak, içtjmaf seviye9f_ 
ni dilşUt-en müdür beylere rastla
mak bbildir. Yaln.tZ ~iklyec:kıin 
k•lbaetıtiği tonda bir hldiae bizim 
gö~ dışında kalmakta. 
cur. B5ylıe bir hidiaeyi ma.kul gör. 
mek ~ai dtişi.incelerimizf sar-
sar. 

Bu aba«I* bertaraf edilir8e ya. 
zınm tertibi fena değildiır. Hattl 
.llidiseye giriş bskımmdım lnn'Vet. 
l'atr b:ılc .. Yalnız t~ yine 

ole; ife.& siMbjelktif teeirlerle etı
llkl.mt,yor, 

Şa..bmlıar arasmda dönen ve ta. 
l:;il haya.ttaın aynlmayan bir mu. 
heveıre 'VV. Yazmm umumi hava
sında melodram kokusu mevcut. 
tur. İçtimai hayat:Jmızm ağlanacak 
ve gtHUn-ecek c'!Jlheleri. elele veya 
k!ln)I ika.~. 

Ha.demeye olan elli. lira borcu 
nun ~ bir mUdd'?t dab 
matabllmıek i.çiın miltiUr bey sa
bahla.rr emenden gelip, kapıyı aça 
cak, orta.lığı silip sü.pllrt-cek ve 
"Mehmet ErerM!i,, ye yapıla.cak ilJ 
blrabıayacaık .. Aksı takdirde he. 
men borcunu ~ ıazmı ... 

Hievin sa.de ve kati çi.zgllerlni 
f:qıYllll hlkiye ayrıca iki t.iıpin de 
beBi baljlı tahlillerini yepma.sı ba
kJm1ndım eıhemmiyetltdir. Objek.. 
tif olarak daimdan OOğruya ve. 
rllmq bir tasvir Qlmemakla be!r'8 
ber vaka.nm ~. nımumİ 
havasmdan bu. ilmnıkter huaı:si. 
Ye tlıeri ı;?ka.n:11maktadır. 

Ane.do}ıııda taırlasmı bırakıp, 
eehre iş bulan.ağa gelen eaf ve ~a. 
ll(Ccan .k:öylillet" Etkseriya ı,ehiTI'nin 
mağrur ve hotlgam tavırları önün
de esiır olur. Köyüırı ıefeındisi~. şeb 
ı in en aşağrl'aınan ionMM g<tzli ile 
ilıe bakrlır. 

Seiıjrlinizı göiıüınde onun parmak 
lan yn-tdda.rmdan çwkan yUn ç;. 
ra.bı, ımaz t"kşiıllliş kokan terli ur. 
hı.ları ~ kon~n kelimekri&ı 
raralk telatf"UZ etmeleri yadrrga: 
ım-; bu hataJarın&.n dolayı baı.Jtt 
ve cahil insan g&U onlan ha.kir 
giirör. 

BlltUn bu slıayl1lm istih%alara, 
şağihk nma.melE-lere ra~ret'n o 

fedaık:i.r ~ bıml!arm farkmda 
lmaz veya bu hallere sebebiyet 
erdlğtnden dolayJ ilzi»Ur. 
"Şaka. niyeüı.e,, iftimli hikayooe 
f k<SyHhı1bı bu endlşesini hlyxkl. 
~lfyonız. Hikii yedek! ruh 

mize Mtyor ve biz bu ih.:ıasla 
dUleırlrı ni.lvesine bdar nilfuz 

diyoruz, 
Çok ye~orııde Mr mevzuu ele a

an MntıtkAr hikiye hudurlu için
de lbıı &'!'7JUPUnda muvaffak oJmuş
ur. R<?a.li<>t bir g(Szi.!n mtlşah~e
'ne d&J"&ll&n C9aS malzeme iyi hir 

hikaye temeli ola.bilecek değerd~ -
dir. Köydc:n şehi~ inip, bir a.par
uman inşaatıncla. amelelik edt>n 
Alinin y:ı.pı bittikten so!ll'a sonba
hara doğru tekrar köye dönil§U
nü ve luşt:ın sonra da Anka.raya 
:ı;ine ile gelerek arkadaşlımna 

kendi çalıştığı aparbrnanı gezdir
mek isteyişini, inşaat esnasınd: 

ahbap olduğu apartıman sahibiniı 
er.lan bu köylii luhklarile görün. 
ce kovmasını anlatan hiklyede 
Alinın vakaya da.bil oluşu ve son
ra arkad86lanna mahcup ulnıa• 
m.ak içh vaziyeti düzeMm~ğe ça
lışmusı onun karakt.erini biltiln 
\'Uzuhluğu llıe ortaya koymakta
dır. 

Hadisenlıl başhngıcı uzun uzıa
cl ıya ınaliıma t k.:ı.lilinde n <'iim le
lıerle doldurulmuş iken, eaas mev
zua birdcn.bb'e giriş okuyucuyu 
daha ı:onraki fikirlere haı ılaya. 
bilen bir ruha e~or. 

Ali, apart!D'lan sahibinin or lan 
güler yilzlıe karştls.yacağtndan e
minmiş giıbi hiç kknseye !lonno.
dan, kendinin de emeği bulunan 
binaya girmek isteyi~ köylfi'liln 
tnü:ltlyet fikri üzetidek dilşUncele
rini göstermesi baknrundan hldi. 
senJn ehemmiyetli bir yllzilnü ar
zeder. O köylU ki başkalarına dal. 
ma cömert.tir. 

Bir sigan ahbaplığı için karşı. 
&mdaldne canmt l:ıdle vemıefe ha
zırdır. Fakat §ıdılrli öyle mi ya'/ 
Her kiiçl)lc vesile ile onun glizUnU 
oymaya, Uç beş kunış kazrklRma
ya bo.kar. 

Bazı: insa.nlar va.rdır; işlerini 
başkalarına yaptırmaktan, trende 
vaparda bir &hbap bulup onl:ı.n 
angaryaya lwştumıaktan hoşlanır. 
Jer. Bu iyiliğe karşı başkasr on
lardan bir ricada bulunduğu za
man ya doba.n ddcu~ dereden su 
getirip o işi ilzerJ~e almazlar 
veyahut da can.1.a bftşla yapmazlar. 
Bu haleti ruhiy~nln vaka halinde
ki caıı.h ve biraz da tesadüfe baf
lr m2sa.line "Yol arkadaştan., baş
lıkh hlkA.yede ra!ttıyonız. 

Objeıktif bir tııvrrle., fyi başla
Y'ID hl1dye ''akahrrn serisi bozul
madan nihayete kad2.r aynı şekil
c~-e devam ediyor ve hldise norma
le eırd.iktıen flonra muharrir llfr 
ke.shreziyor. 

Te'kniğin bu nev'i yani vak2.yı 
bitil'diikten. okuyıtcunun 'katasm -
daki 911-ali sula.diktan eonrn nihn
yete enna ~"'i<li ~alıiımdc ehem
miyetli bit- krym.et olmnmaıklıı be
rabr, Baıldr Srtla ~ sanatını 'mı
meu ha.ika vermi!I olanlar için fay 
dalrdır. 

Bekir Srtkzyı hitap ettiği killle 
bakmıında.!1 popill~r bfr hikayeci 
mymaı'k lbmı gelir. t~timai endi
§esinde yer alan halk, yin!!' snnııt
ktrm killıfetsiz, ~de ve kuru 11~. 
Jfıbuyla, va.kala.rm -biraz şahsi
yetle J:anşm!.~ da ols~ bamt k•ı
ruluşlariyle ve hl~ şairane t:ısvir
kr kullıanmamnsı~·fa umumi ~Yl
y~si!ıin zevıl< ve ic!~!ti:ne hitap et
mesi suretile halk ic.:fn sanatındıı;n 
frdskarlr!dar :rarıtığ'ı meydanda. 
dır: 

Ha'ık için 98n:ıtt~ fedakArhlı: 
~·11Dmak doğru v~·a der il' Bıı has
ır htşı:na bir miin!ıık&1a m.evruu. 
Fab.t şımu bıımek li\.mn ki Bekir 
ı::ıtkr umumi eevi~ için ınnattan 
fet'tak:ô.rhk yapmaktadır. 

H'k!yeclmn UBlllOOndaki husu. 
~Yetlerden Nri de. diğer vazıcr. 
hrdan (Me~l:l Sa.bahattin. Ali 
~:-.it F:ıi&) d:ı.ha a.z srfllt ltıı '!an~ 
ın~~. Belki buna obje4ttif tas
v"rierin. uznn v:: de>~rk üadenin, 
daha ~'3tk tabfatm yazr!armda 
hi~ ye-r ahnamasman tt-~ vardrr. 

Şahahı.nn elimle halindeki b
rakterler!ni~ jf~oqj bir. kac: St

fatJ e. şıelt!lle~c!i.>ilip, hallediim:ş 
c.lma'ltt:ıd!l'.'. Nih~y~ maddenin 'il

mıı:mt bünvesi haldmın-:ı Ja uzıın 
112:ı.dı:ıa hfsilA.ta gh>Jf]mekten ka
r.rnan sruuı tkar bu cihetten de S1-

fat1arcbn kA.l' etm~kte<1ir. 
Bu hl!Sn~yet !lOUfiler ohnalt foiırı 

e12'em bir U11SU." d-e-liJd'r. ~rl'ııtla
nn az veya. çak 1nıUn..,ı1ması nrk 
büylll< b'r ı:ıev ifa el" etmez: \eter 
ki mÜ!Jahedıe ve ~ril1'fin nRkletti
ğt hayat. reel ha.vat91 sanata gir. 
ırtiş canlı şekli ol9U:11. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
ı - Kunımunnız eczr.baneldnJD. aenellk ecza lhtıyacı teabit ettlrllen 

;,ı'!lıımmen bedellel' 1lzerlnaen aoık ebfltme auretlle Uıalesl yaprtacaktrr. 
2 - 136 kalem eez&nlll muhamnseıı ftyatı "2SOO .. Hradtr. 
il - 1hale 6 Ağustos"' gOnU aaat ıı de RekUSrlUk btnumdald mtı.. 

~ki& Jrom1"70lı taratır.dan yapılacaktır. 
4 - Mun1rbt teminat % 7.fl dl1'. 
" - '&rtname.ını ve da.ha fazla 1-b&İ. alnıak 
~~be mOracaatl&n. 

MllU ........... ._ .................... --........... ..-

Opalat ı Bayanlar ve Baylar 
Festivali \ Müesaesemtıde daima KADIN ve ERKEi{ kol, cep saatıert, mase. 
H.22 Ağusto~ duvar saatleri, altm ve plltin nişan yüzükleri, kıymetli ıaşıarı-
dubullye yoktu ııüslti ÇİÇEK ve PLAKI.AR ve yeni "Şevali3 e" yüzüklerinin zengiD CO' 
Konaumaayon ~itlerini bulandardulm!ıazu bildlnnekleo teref dayanz. 
ft§lerl piyango 

gı§elertıe Feattvaı yapılacak gazino No. 9 Batak 
tarda ıatılmaktadır. Eter türlü tza . 144 el.m3&ı 550 lira 
bat Telefon: 23340 

No. 9/A 

R AŞiD RIZA 120 elmaa '.12 pırlanta 620 lira 
MYATROSfl Hailde Plfldn beraber 

ASlLZADELER 
Yazan: Bedia Fon Ştatzer 

S iNGER No. ıı 
23 elma• 1 

!\o, t5 
19 ... 

1 :nrluıta 
2M Jirs ıaat Mataıaları 2 pırlanta 

IKAYIPLARJ 
345 liıra 

CADDESİ No: 8 ADRES: tSTANBUI .. EMtNONtJ ...................................................... ~ 
Tirebolu ask.erlik ııubesinden almış 

oldtJ#um 1840 tarihli terhis vesikamı 
zayı eyledbı. Yenisini alacağımd:ı.n 

eııklsinin hükmU yoktur. 
Gafatada ıua·ııuudlye ca.ddeıtinıle 

Boglucıa sokak No. 18. Tirebolu as. 
kerllk fUbeelnden Omer otlu 816 do 
tamın Temel Çak. (4-0690) 

•• :w. 

Zabıt katibi aranıyor ( 
lııtanbul :MUddelumumlUğlnden : Si 

ıitke mahkemesince bir ve mlllhakat
tan GUnarda. açılan 15 Ura. maaıılı 

zabıt kA.tibi muavinliğine orta mek. 
tep mezunları aıınacağ'mdan tilllple. 
rln evrakı müsbitelerlle Slllfke AdU. 

İstanbul Umanma. kayıtlı İlgün a- ye Encümenine mUraca.a.t etmeleri. 

dındakl 4 tonluk motörümün mua
ywıe ıahadetnameslnl zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin kıy. 
metı olm&dJlmr UA.n ederim. 

tlgün mol.örü eablbi Mehmet 
bttın. (40688) 

~ .. 
btanbul Umanın& kayıtlı Tüken. 

mez &dmdaki S tonluk mot.örUmün 
muayene 14bıı.detna.mesl.ni zayt et • 
Um. Yenisini alacağ'Imda.n eslt1ilnln 
kıymeti olmadığını llln ederim 
TIUıenmez motıörO aahlbi Remzi 

Abun. ( '°68'7) 

URtBJ : A.'ilM l!S 

8asıldıtı .ver: VAKiT M • .\TRAAS' 
Umum! Netrlnh idare ede11 

Retli 4 h.mel ')~~ 

HESAPLARI 
2 lklaciteşrln 

Ke§fdeslne aynlan 
llcramlyeler: 

1 adet 1000 liralık 

1 " 500 " 
2 " 200 .. 

.. 100 
50 
2'5 

" 
" 

Usküdar Asliye lkincı Hukuk llf. 
klmllğiaden: ( 9U/ 808) 

Sabriye Akyüz taratından Baya. 
zıt lncesu hudut taburunda. lken el
ycvın askert posta ·2460 komutan.. 
lığında üsttetmen iken firar ederek 
nerede olduğu meçhul bulunan Zey
nel Abldlıılıı aleyllkıe açılan bop.n. 
ma davasının muhakemesinde bulun 
madığından hakkında gıyap kararı 

ıttthaz edilmiş ve tahkikat 10/9/942 
saat H talik kılınml§ ve bu baptaki 
grya.p kararı da mahkeme dlva.ııha. 

nelline asılmış olduğundan M. aley. 
hin yevmi mezktlrda. gene gelmedf#l 
surette gıysbında. tahkikata. denm 
kap eden karar itti.baz o?unacağı 

tebliğ maka.mına kaim olmak üzere 
UAD olunur. C ~) 

Seyhan P. T. T. Müdürlüğünde11: 

1 - tw·emlz lhtiyac. için 1300 adet altı metrelik 1500 adet yedi 
me•rel!k 1100 adet sekiz metrellk 800 adet dokuz metrelik kl cema.n 4700 
ade";. çıralı ç.ı:ıı telgraf direği kapalı zarf usUllle eksfltıneye konulmU§tıır. 

~ - Ka!'lllsı.lı kazıısnmt~aragedlk ormanından keslllp Adana.da tea. 
llrn şarll ~ bu direkleric. Dı.~1fmmen bedeli beheri 8 liradan 37600 lira 
ve tr.ı•Jva~kat teminatı 28?.0 1Jrad~. 

S - .J:ke..ıtme J.0.8.:14.! pazarteaı gtlnü saat 11 de Adana.da P. T. T. 
mUdürlUğtl 't>:nasındaki arc;rma komisyonunda yapılacaktır. • 

4 - Buna P.lt prtnamE 188 kuruş bedelle Seyhan P. T. T. müdUrıtı. 
ğü:.den almst-ı llr. 

e - tst~kllıertn ticaret odasından 942 senesi için almmıı, vestk&lan 
ve muvakkat teminat makbuz veya banka teminat mektuplarile 2490 No. 
lu kanuna uygun olare.k tanzim edecekleri teklü mektupıarmı havi k&.. 
pa11 :ı.nrflarm• 8 ncü ~addede yazrlı ek8Utme gtlnU as.at ona kadar ko. 
m!eyona. verrı:elerl veya posta ile gönderme-teri UM olunur. Posta.da va.ki 
geciitnıelerden mesullyet kabul edilmez. (78!!8) 

1 :ı lıtanbul Bclediy~si ilanları 
• 

Haseki, Carrabpa§&, Beyoğlu, ve Zü!ıre .. i haat lıktar hutanel~rl 

ile Zeynepkamf.! Doğumevi. Edirnekapı S 'ıbat Merkezi ve Üsküdar 
Ço,.uk Bakıınevln1n yıUrk ihtiyacı için almac· ; 11265 kilo pa.tatea ve 
327~ kilo soğan kapalı zari usuuıe ek8Utm '/ ~ ln;ıulmuştur. Pa.tatesin 
Mber kilosunun muhammen bedeli c•oı tnru~ ve soğanm beher kilosu
nun muhammen bedeli (22) kuruş olun 1:ı:::'1l:ı ınun itk teminatı (391) 
lira (99) kuıU§tur. Şartname, zabıt ve muamelAt mUdUrHlğtt kaleminde 
görülebilir. İhale. 19/81942 çarpmba g-UnU saat lı5 de Daim! Enctlmende 
yapılacaktır. Tallplertıı U1!: teminat makbuz veya m•ktuplarr ve kanunetı 
tbrazı ı.Azım gelen diğer vesikalarile 2ı9il No. ıu kanunun tarifatı çevre
sinde hu:ırlıyacaklan tekli: mektuplarını ihale ırıınu saat H e ka.dar 
D&lmt IDDclh:r1ene Yermehri lUım.drr. (8848) . J 

ikramiye tknlmlye 
Mlktan Tutarı 

Lira Lira 
1 20.000 20.000 
2 10.000 20.000 
~ 5.000 20.000 

20 2.0CO 40.000 
40 ı .000 40.000 
80 500 40.000 

400 100 40.000 
400 M 20.000 

2.000 20 40.000 
.f.000 ı o 40.000 

80.900 2 180.000 
86.947 Yekön 480.0ll() 
Tam bilet 2, yarım bilet 1 HradıP. 

latanbul Mmtaka Ticaret Müdürlüiünden: 

Ellerinde yağlı tohumları bulunanla 
l9U ve dahıı evvelki eet\•ler rmJiau1U y&llı tohuml&rdarı 

bulunup banka. veya umumı mağazalarda 1/8/942 tarihinden enel 
edilmif bulunduğunu tevdk Temıkdarr bu müeHe&eler ta.ralmd&D 

aıatıda yazılı bir mektupla ta&hh\U edilen dökme veya çu"811aamıt 

toı.umların da. 5& No. lu fiyat ,rejlmllldeın IJıtlma edlleceğl llA.n ol~ 

, •• , • • . . ttrmasınrn nezdlmlzde merhun veyahut depo!anınq 

tobumlarmm sa!! • , .. Kg. olduğunu meeuliyetimiz altmda beY8'- e4Jlf 
mallar kısmen veya tamamen ahare tenıttkt veya depomuzdiuı 

n:aa lste.n.Umesi hallerinde keyfiyetten latanbul :Mmt.a.ka tJca.ret m 
ltlğll l.HBA(!AT BAŞ KONTBOLÖKLUOCNE önceden tahriren $ 
veıerek muv'Jlılı: ceva.bm:sı aldıktan sonra .sevkine mUa&&de etmeli 
hOt ederiz. 

NOT : Daha fazla. izahat İstanıhul Sirkeel Liman handaki ~ 
BAŞ KONTBOLöBLUOtno>l:N atına~r. ( , 

TlrldJ8 C:lmllarlJ8tl 

ZiRAAT BANKASI 
&ar0191 &arlld: 111118. - Sermaye91: ıeo.ooe.• ı:Drk llnP 

Şnlle •• .... adedlı -. 
ztraı "' ııcart -her nevi banka muameleleri. 

Para blrllıttıenıere 28,000 lira Uıramtye vqor. 

~ ıı u IO •tram bUbmaı:Jara MDede 4 defa c-kUecek kur'a ile U1alllll9"'1 
pli.na gOrt ikraml:ye dal'IUlacaktır, 

4 adet J,OOI Urahk &.000 lira 

' · -· "'"· ' • llO • ı.ooo • 'ı:. \ '° . l lO • .... • • 

100 adet H Oraldı 

uo • '° • 
180 • it • 

D!KKAT: Reeapıaımdakl paralar bir .ene lalnde IO Hnac9-a 
~,_ıere Ulr&ml711 Qlkbll takdirde • IO fUIUlle ftrileıcektlr. 

taraıar •Dede ' defa, 11 Mart. 11 Bastran, 11 ll:ylQL 
11 Btrtnelkl.nunda c;ekllecektlr. 


