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Ticaret ve Ziraat 
vekillerinin tetkikleri 

iki Vekil dün Eskişehire gitti, Ziraat Vekili 

4.ıı1ta" 
yarın oradan Arıfiyeye geçecek 't 'a (\akıt ınuhablrlndeıı) - enstitUsUnU, tohum ııılah ıstıuıyonuııu, 

'Il~t"'kUJ Şevket Hatlb:>ğlu iıc vllAyet orman fldanlıA'Jnı ve ve)dlllk 
~Obtııe ;eın11 Behget Uz bugün oto_ teşklla.tmı gezeceklerdir, 
~ ttt olaUıya, oradan da Esk!~. ôg"leden sonra halkevtnde çiftÇl'e
'lanı~ Uler. Kendl!erlnı Çifteler hıı- rin l§Uraklyle bir toplantı yapılacak, 
l'ıtı Cbu ltııkl§eh!r valfa! karş1ladı. ~n mUstahsille hasbıhallerde bulunula -
~ harayı ve çlftııl'tt. köy caktır, 

Tokyodaki 
• • 

·sıyasi buhran 
RUSVAOAKi A~KER-i HAREKET
LERLE MÜNASEBETDAR MIDiR . . 

Yazan . Jisım 
!\· . 

Us 
lcerı 1

• ~denbcri Ru yndal\i as
htr~llı~)·etıe .Japonyndaki ::.iyasi 
tldı: li~ler dikknte değer blr ı:;ekil 
ll1111 Sta Q faruftu.n Alman ortlıısu. 
!{jleıiıu Uııgradın mU.-;tahkem mev
ı.,_,~ Yardığı bildh'iliyor, ıllğer 
tlı'l l' '1:lp0nyadan hariciye na
liti \'ogo ile rnü!ıtesarınoı istifa et· 
~il d~~lciye nezaretini dof.tıı· 
~;-vgrtıya Ba:ıvekil Tojo'nun 
tor. 

1 ~lin:! aldığı haberi ' 'erlli-

llıı, 
"1"tb hda lMıhml\n Amcriluın 
~t-~ nıUnıessilieri'nin Stnlin· 
te"Uii ''llziyeti (ok tetır'keli ~oi-
111ft ~ göre Alman ku\"\'etlPri
iıtlc J:tıtı !"t Volga nehri üzerinde 
lıiı e~ hun bir stratejik me,·ki: teş. 
'~bu §ehri almnl' \'e om
hltrıa)( eır saJılHerine doğru ya
. "bııa'l'olnna girtliği nnlac;ıJı~·or. 
lııııı:~lar, bir hafta evı:el Sta· 
tftıi g ':'inı:ı1 hatısı!lda Don ıı.e11. 
~"İ'tı ~"ek rnUstnhkem me,·kller 
tı; h(I~ ~nrru7. etmeğe bn~lamı-,. 
~ de\~ıkle Kaf~taslnrın 5im:ıl!~
"'" ağn. erlen harp h:lrP.lietlcrı
behtj \l lık merkezi, St."llhı;rat 
~:eırlne toplanmt~tı. 

\ 'alna ifa.zer denizi ile Karad~nİ7. 
ıırqf.ını tutan Almım ordusu bu \"& • 

ziyetl ile B:ı.srs. üzerin<fon h:ın ):o: 
lu ile Rus,\-SYa ynrdım gel~sını 
önlemi' olabi'iir; folmt şimalde 
•Munnan<ıkla sarkta \'ıladİ\•ostok 
yolu )ine aı;fı< kahr. 
Murm:ınsk limnm Mıwnln her 

Dle\~iminde işlemeğe müsait blr 
\"'er ise de bilhııo;c;ıı kı5rn şimal buz 
~kvanus~ndıın ~t-IİŞ \"e gidi~ teh. 
1~1'~1iclir. Onl!n icln Hazer ve Ito.
radcnn nrnsmı tutacak olan Al. 
nıanlar sima! huz denizinden hnş
lra· Vıludi\·~tok yolunu dB ~ontrol 
altına almağn. ehemmiyet verecek
lerilir. Bu itibaıia Japonyadaki sl
:rasi bnhr.mm Rmıy:ırlı:lıi ac;lieri 
İıarekctkrle aU..kacıı bnlunmnsı ih· 
timnli ye/< dcğ)'"tlir; <laha açık bir 
ifade IJ-.. Vo1:;n i;z ... rfnclckj StaHn
~rndm Alman ordusu tnı-a.fından 
j~J>llli y:ıl;h"'•rkc.n Ameriknn kay. 
ııuld:ınnm iddia ettiklt"ri gjlı1 Ja.. 
pool:ırın da uzak doğu<ln \'ıl:ıı:li
'"°"'tolt volu üzcrihdc <-i<lrli bir lwn 
trol te~h'ri almak için lıar.?kcte 
geçmeleri hat1ra ~elchilir. 

Ziraat vekili yarın (bugün} el!:a
presle Artfiyeye gidecek, cumıırtcsJ 

gUnU Arifiyeden Adapazanna. gecerek 
koy cnstitilsünU, meyvacılık ve t~. 

ı::um uılah istasyonunu, pulluk fabrj. 
kasını görecek, Kocaeli ziraat! Uu. 
rinde tetkikler yapacaktır. 

; 

ingiliz hava nazırı 
· İ§Kal altındaki memlekdlP.r 

halkını 

RaweltJn mlmeıs il Baltalama hare
Vilk i pazar günü kellerine teşvık etti 
Ankaraya geliyor 
\'~ingtoo, 3 (Anteıikan Enfor. 

nııısyo:ı ofis) - Reis Ruzve:tin 
t.ususi mü.""::e~i!i Vende! Vilki pa. 
~:ar gÜ!lÜ tayyare ile KPl"ı.rı;den 

Ankcr.ıya gidecek ve akşama doğ. 
ru ora.y3 vas•l ol..,caktn', Ruzvelt, 
\'ikiyi, t.'.'..r!e-;:ik Amerikanın h9.J1> 
gaycle-ri hakk:nda 'TUrkiye Cünı
lmriyc:ti hükfun~t adanıi:ırınn iza
l·at verı:;eğe memur etmiş bulun -
m::ıktndır. 

1ki !ene evvel cilll".huriyet psr
ti5ı namzedi olarak serimde Ruz. 
\'eltin rak~bi idi. Fakat şim<'li Ruz 
wltlc ~r:ıbtl' ~:ı..hşmaı;ı do 'ayısi
lr. Amerikada bütlin partilerin 
ve bütün vata."!daı::Jann amsıııda 
mevcut milli birH{fjn de bir fmsfl 
gibi göriilmekt~dir. 

rneı·amı ~". f. Sü. 5 ile) 

Şiman ; rl anda da 
tevkifler 

Ihtilalci!erdeı:ı 46 kişi 
yakalandı 

Bel/ast, .'J (,A.A.) - PoJl<ı. dün 
S!!ce bir çok haskınltır ~ nıımış \"e 
Cıımlıuri)elci İrlanda ordusu meı:. 
suplarındnn şüpheli 46 kıı;iyl 1evkfl 
etmiştir. Bas1•ınlar, bilha~s:ı mili • 
yetci 'e Cunıhüriyelcilerin sakin 
bulundukl:ın m:ıh:ıllclcrde yapıJ.. 

mıştır. 

Almıınyanın en nazik \:arafı 
münakale hatlarıdır 

Loıı:ıra, S lA.A.) - &va nUJu 
Sink1er l§g!Ll altındaki Avrupa mem.. 
leketıerine hitabeıı radyoda okud•J~u 
bir mesajda §Öyle demektedir: 

Avrupa haritasını hergün tetkik e. 
aıyorum. Mesele Alma.o.yayı, kendlsi>:.e 
en fazla zarar vermek nerede mUı.ll<Un 
ne orada vurmaktır. Hltlertn b'.1tt1r• 
stratejisi taşıma i§lııe bağlıdır Bı.ı 

ta§ıma her ıaraftan hUcuml&ra ma • 
ruzdur. Doğuda Ruslar h'.1cum ~ • 
yorlar. Batıda ve A.kdenizde ln\;!Uz 
hava kuvvetleri hücum ediyor. Avru. 
padakl taraftarların kabramanca fa. 
aUyeti de her taraft.ı g!SrU!mektedir. 
lngilız hııva kuvveUerı Blt'erln :ıer. 
bMgi §Ck!lde ta§ltma nerede tesadQf 
ederee etsin onu tahrip etmekt.edır. 
Kim olursanız oıwıuz siz de kendi~~ 
dılşen rolU oynayabillrsınlz. Ingt:.1.7 
hava kuvvetlerinin Alma.nyaya göt&. 
rUlen ôombalan yağdanlıkların yaP,' • 
ıama borulanna ıokulabllecek 0 1&11 

kum veya karborandon tanelerln.:ı 

bUytlk kardeşleridir, İngiliz t,&yyare • 
ıerinin yaptıklan tahripler Alman 
nak '" --ha.Unrmda kendi ıubenJ%~ 
eebebiyet verebilecel1Jılz g~ctkmeleriı' 
l!!adece bllyük ölçüde bir nOmtıııo'l!-:ı 

den tt-aretttr. Eğer sizler her b!rinl.% 
umum! neUce Uzerindekl ıeılr bakı -
mından hlsııenlze dUı,en 'faaliyeti g~.ıı. 
terirsenfz şimdi haddinden fazla yfJk 
altında bulunan ve gıcırdamakta ohu· 
Alman nakliye te§kll!tı tatırdayacak-
tır,,. 

.Mısır cephesinde yi
ne sOkQnet başladı 

1 

Bu haftaki at yarıştan 
Tahminler 3 ncü, li.te 4 ncü ıay/amuJG 

--~~----~~~~~---.J 

Amaçlarımıza koıavhkla varam!yacağız 
fakat topvekOn zafer bizimdir 

\'a~in&"ton, S (A.A) - .M, -Ruzvel t mln ecıen neoriyatmı saptetmifleıııdlr. 
'1ı bugün öğleden eonr& beynelmilel Bu neıınyat artan bir k!D 'ft pek "
ta!ebe birliğine hitap eden nutkum•!! bll olarnk yalanlaNa. doludıar. ~ 
baıılangıcına, Alman radyosunun neğ. postalarımız, söyledlA"tm nıatWcJardaa 
nyatında sezilen merarct m<ıvzu teı. hl.ç blrinUı ne İngill.zoe meb$da .. 
kU etml§tlr. ı de tercllmeleri}ıln Hitlırba ~ • 

Re!ı föyle deınl§tir: ruğu •tında bu nutukl&n aaba'lıiblt,. 
.. _ Şu nokta bu bfrllk A.zsemı ns»- la bek1eyen gençlerden ld.OlılrlDin 141> 

ıendlrebilecek bir noktadır: Mihver dememesi 1çln, dalgalan kal'Jftırard 
radyolan geçen hafta neıırtyatmcıa Le~rlyatunızın bozulacatmr l&DJYOf' • 
ceısele.rinlz ve ııu anda dinlediğinlı: !ar. Mesel! Parıstt.:.ı nası rad,YOA 
nutultlar hakkında pek de mutat c-ı. f!Syle diyor: 
mıyan §ekl!dc tefs!rle,.de bulunmuı • "Fransanın hezimetinden 
tur. Dlnlemu postalarımız Franaı. Ruzvelt mcsuldUr. RuzvelUn 
:Macaristan, Hollanda ve ba9ka ~-er. gençliğine mesaj göndermek 
Jerde kontrol altında bulunanlar d:ı ~cu yoktur. ÇUnkU Aı:nl'rllra ıe~'k 
d<ıhll oıdutu halde birç'Jk mUı\ t• ıçin hiçbir ~ey yapI??&IDlf bir millet. 
radyolannın bUlUn birleşn>i§ mll'et e. t tir . ., 
r]n genç neslinin bu toplantısına tAt· 

ııoF]a cepbes!ntle 
<ıl11"'- Ruslar her nP pahasına 
tıaı'lıalt 0,15~n Stalin~nı<lı el: erinde 
ttlc ht 1Stıyorlıı.rdı, Dıınun lı;in ge-
'et~ rnalzt-m~i. gt"rek i'nsan 
teıı~i olarak bütlin ga~Tet1~rini 
llıis~~ bu noktasına teksif et-

Şi.ipheo;i'1. J:ıponlann Almanya 
Jıeo;ahrn-ı Vılııdivostok yolunu l<e~
mesl OC'itlenmez; fal.at Sihiryanın 
pacıifil< sahillerini İ!H~nl etmelt ,Ja.. 
ponl:ır için de ha~·ati h;'r m~se'e· 
llir Zir:ı bn saıımer Rusya e!iııtlc 
huldılq;a daima tnırlltf're \"t' Ame. 
rlka tayyarel-eri için kcndi1eri a. 
leYhine b.?r Uıı h'2mcU göreC!•ğİn
d~n enc1işedetlirler. ı\cabıi A1m~ 
ordulnn önUmle Sta.lingradın aü,. 
ttiğünti gören Jnpoınlar Çind~ , .• 
ıını.ı'fikte olduğu gibi b~. defa 
Sihiry:ınm Jl:ısUik sablile1'i nzerift • 
<le ele hıırckete :.ı:~mek tam~nı 
ı;eldiğinj mi d\i,\iniiyorlıı.r~ Egıer 
lııı Vil:nt böyle İ"6 ncttr.eıııını pek 
yakm b;'r z:unnnda. göreceğiz de-

Remmelin beklemediği bir mu'<avemetle Stalingradın çenbere 
karşılaşınca planlarını a!lnması yakm " ı. 

QGJ1ilQ 
t~erUı .. Y<>T' ki Rn.,.Jnr hlltlin gfıiY-
..... <)tılt. ~ l'ainı~n Stnlingrat Uze
llı~le~~ebUJ<eyi bertaraf edeme. 
"-l~k "e ~hrt y 8 ,·n5 )'!l.\':lŞ ho
'tıd mecburiyeti ile lo~ıla, . 

.\iQı tı'l:ır. 
~: f"tl •ntahn böyle Knn•Mya bBl-
1'111 ile tatbik ettfü?eri tm1rnrz pi
~llt·\ı'nrınak iatedi!ilerl hedef 
,:--~~ 0sko\'a ,.e 'Kuybiı;ef mert(' lll'asında toplnnao bol~e\il< 
11'4ıılı~ Petroı kaynnklarmcla.n 
lit~ı etrn~, ,.e Kafka<;~•ı:;dukj 
~)(.k:ı.Ynaklannı kendi ellerine 
~"- t: <liğer tııraftan hnrlnts111: 
~-~1~_'lkları İçerisine d:ı'mı5 O• 

.-..ı(j ~ Ol'dulan iı:in önlimliz. 
;"ftıt ~ 1 ~UnıkUn oletuğu l<ac!:ır 
'- ~ır~ , .e kolav miida. 
illa". eclılehilceıek bir ceı;he kur-

.\ıJ:tı, 

m,~•tir. 

değiştirdiği sanıhyor 
Kabize, S (A.A) - Sekl.zl.nci or.ıı: 

komutanı general .Mengomeri demlJ. 

tir ki: • 
.. _ CepheniJl hiÇ bir nOktasın :ıa 

<!Uşman mUdafaalanı:nız lceslm1 f'rlne 
Frirmemi§tlr. DUn Ell'ilemeyn cephe. 
sinde sUltfın hUltUm sUrmllştUr, öıt. 

leden sonra saat U~ kadar motö:ıU 
kuvvetler arasmda yeni b!r c:arııııı•ca 
oıınadı .. , 

8Uk net devam ediyor 
Loııdra., S (A.A) - RııgUo 6ğled~r 

sonra Rtiyter ajansına gelen ba bJ:-

( D11rn rm 8n !? . Sı'i 4 de) 

Para•ızıa kı,metını 
korama karar11amesiade 

mlbl• detlşlllllkler ~"l'iııe " Ol'duınınun bu maksadı 
~ttltı d ~lebı"1mek için dij!er bir 

~~P:~~::; R~:~~;::c;:ı:n1 ;~;·,~;, • Yabancıların -furkiyedeki kazançları ve 
l'ika ynr<lnnını kc.. ... m~k. • • • 

lsıanb 1 0 Türk parasile olan gelirlsrı bloke edılı_~or 
>.! ı· u efterdarı h b'r'a 1 ve ecn·bi menkul kıyı:ıetleri blo. l.uıden itibaren bır ay ıçınde mer 

'- l)'e t ~ . . . . 1 A.nkara S (Vakıt mu a ı ı . . " . k tı kez B:ınka'3ma ve mer.kul kıymet. 
e Llf heyE"tı reıs: d ; ) - 'Türk parasının kıymeti- kedır. Muayyen bır ban a) a ya a« leri tes~lJUm tarihinden itibaren 

.\ öldü ~ ~ ruma h:ıkkmdaki kararnaıııe rılmşsı kanun ve kuamo.mel;! ~ • a.\'nı müddet i"inde diledikleri bir ıL · t&ı...... • nı 0 
• • ğıda yauıı tizas:ndan bulunan mebn.1ıg ıle ,.. it'> .::-:f~. (\'akıt muhabirin. nin. 8 ıncl ~ad~er.ı. a.ş~ 'l'Urkiyede yapılacak v.msraf ve bankaya teYdie mecburdurlar. 

"~nU ~·~lıyc m:isteşar mua\•ını ı;ekılde deği~tlr~lmiştıl'. , k rnübayaala.n kal"Jılamak Uzere Tiırkiyedeki hakiki ve hlikmi ga. 
~lıılifi lllntr V.my:z komiı.yonu Bankalar T_:ırk paras~ 0-~rı: . .. . döviz hıslar tar.ı.fından Türkiye haricin-

tl..i l{ ne, teftiş h , t' · · Rüş· · lan t•vdiatı mus:!adeeız hıçbır .ıumçten gondel'llen serbc:t de bulunan !ııı.kikf ve hlikmi şa. 
liğ:n:taı nıau tet~i: ~c7"~~i reıs · ~~~~tle e~ncbi pal'3!'ına tahvil e- leı"in s:ıtı.şmfürn. mtitehossıl p:ı~a~ i":slar lehine Türk lirası O zerin 
tt ,.• letanbul d f ... Şe ' •- tırnmetn-ahı Türkiye dı- lar ~ıoka1dan müc;tcsnn.1ır. H3l"'1Ç ~en kredı· a"tlaca2ı albi tevdiat ~daı e tcr~ıan ' cıeme;ı:"'r· • o . k . b . hak'ki ' hükmi ı;alua. u " ~ " 
il~. tı':ı.'~n teftiş heyeti reis'i- ~ında bulunan hakıkl ve hU mı te u ~an.. ı . \e alac~kla- rln yaprlar.ıa~ ve TUrkiycdı: bulu-

~! ıt~ıve .~cil'lyiz komisyonu re. ı;ahtsl:ı.rm Türkiyedeki ~ ·larının l l:ırın :.,T!!1'kı~ cdek~~l~k:ı m~tlerini uon ecnebilere hıç bir suretle 1'ilrk 
t .. İl l Gurıtay iktı.sadi itevlet iratlan \"e s:ıtış be;ıc l~n ~erma~ rını ~tı_:a ve mt> .u a > ·nmb \'ı) 1 rarasile ikrazntta bulunulamaz. 
ı ·~ ıı {.) er~ sa..11dı:;ı mU,l:.irıa;unc ye \'e ietirak hi~seleririn relirleı ! ı te~ellum cc!ecel~ ~~hı~! r !uSl~de j Bnzı isti'•nai ve hususi hallerde 
utıilııc Cnlı huııtı!'lj 'tal:.m müdür \' l'ürk P"\l'ıSiyle olnn her nevı ın;Jrak:ı.be. mcı;ııerınc en . s ! sa 6 da) 

:ısaıeten tayin edildiler, mevcutları ve alacakları ve yer!i, alarak TUrk )ıralarmı ıstüa tarı- (Devamı a. , • 
,, 

Burunla beraber şabrtn yakthda 
zapter:umesı pek muhtemel görUNlyor 

.Berluı, 3 (A.A.J - Aln.an orduları ı;ıkarm1"!ardır. DU~ama ~ı ati 
umumı karıırgrı.ııının tebliği: duğu kttr§ıltk taarruzlar ~ 

Anapa'nın cenup cıoğusunda tept- mU§tUr. Alman ta~ StallD.ft 
<erde buıunan blr çok mtlhim mevzun radın asken teruleıi,ne ve Volp ..... 
hUcumla uıptedılmtştır. rindekf bahri bedefleN ~ ..., 

Novorosf&k'ia liı::Un\!e bir maym t11.· cumlar yapml§la.rdır. 
rayıcısı ile oir ealapurye batınlmı§tır. Kaluganm cenup bMMmda ,.. 

sert Alman hUcumbot;ları Karadıı. 1 Medlk'ın §tmal buuı4a dlltmı-
nJzde tkl petrol gemist ile iki vapu. yapmı§ olduğu birçok ~ ..,_ 
ve bir kafıleye lllellSUP olan altJ bi.• rıımıııtır. 

yük gemzyl de batılmışlardır. Bunla. Rljcv bölgesinde dUfm•,,. ,.._,:; 
rın tonajı l~.'200 e baliğ olınaktad'T. olduğu §lddetıi hücumlar da aame 

Stalingrad önllnde Alman ve Rom'n uğramı§tır. Bu bblgede 
kıtaıan düşmanı 11on derece kUVV3t.e 100 tankı tahrip edllmlfttr. 
müdafaa edilmekte olan mevzllerd.ım (Devamı Sa. 1, Bi. 3 M. 

.i~~~::~:~::~::1::~:~:::::ı 
Bir ziyafette konuşulanlar ve 
Avrupanrn hakiki manzarası 

Yazan : Ladrl ERTEM 
İogilteredeki askerler \ 'e subay

lar serefine \"erilen bir ziyafette 
lıari.~i~·e l!az.ın F..den dedi ki: 
"- Hitlerle b:r uzlaşma yapı. 

lamH. Sizler, A lman~·aya harp 
ıliın eden bir' memlekette bu'unu
yorsnnuz. Bütün dünya erkek ve 
kadınlan tam anlnşmn halinde 



:o ... VAKi\ 

Mllne Be'de AmeNlra barblJe aa11rı muavini dfyorkl: Ruz ve~ ın nutku 
( Ba<ı t ıraf1 1 inı .. •vıhlfeae ı 

Berllııde dört Fransız genı;llk te,ıık 
!iülUnlln bu nutku pe§ln pro~o.sto et
tlkletjnl, çUnkU RuzvelUn 100,000 de• 
fazla Fran.sızm öJUmUnden meırul o!. 

Çarçilin Irak Baş
vekiline telgrah 

"Müttefiklerin zaferi harp. 
lerin zaferi olacaktırH 

Japon. kuvveı.ıeri Alffianyayı 
yok edıtmek üzare • . "' • 

uuğunu bUdJrml§tir. Bu ısözde Fran.ııız Londra, s (A.A) - Brltanova: 
gençlik teşklllartnde kaç genı: Fr&: M. Çörçll, Irak bqvekUine bir t, .. 
BIZIJ:ı bulundu!unu sormak çok YE- - grat göndererek son seyahati e.ma _ 
rinde blr§ey olur. , smda Bağdada uğrayamamı~ olduğ\:.n 

Japonlardağlıkyolda ışgal edecegız' 
M:lı:~::n:~:.r;htıY~~ll~~y. 1 • e 

Tokyo radyoawıa göre ıee. ben ~u dan son derece milteeS!lt olduğunu 
naa slzln öntl..ı:ıllzdc mllletiml.Jı ~ b!ldlrmlştlr. M:. Çörçil, Irak'm mUda. 

ınu111d ve Hollvut !ilimleri ile hıaflt faası !§inin t;.gfltere için hayaU l>l.r 
ıeylnli ınaanlardan mUtcşekkll mUle- ehemm}yetlhalz olduğunu b;ldlrm~ _ 

ddl bir millet ~u itiraf cdJyo tir. Irak bnşvck!U şöyle cevap ver. 
rom, ŞUphcııız bu radyo neorıyatll'ı mlşttr: • 
cenup.batı paııiflkte kendilerini bizlm "Blrıeşik mlllctJcrln kazanacakları 
!lafil beyinli ba§larımıza çarpaıı Ta. z.afcrjn arap!arın zafcrı olacağım ve 
•onlnr yapmıyorlar. . arnplarm gnrp Aleminin birliğin} te.. 

"Onlar genı;-lik müdafii d~r,. min etmek hub-usµr 1akj an:ularmm 
Bu toplantı önUnde hararetli bir bu zaferde mnndcmlc bulundu#U?N 

ııUda!aa geklinde alınnn bu tavrın biliyoruz ... 
ııebeb,ilıi bulmak .ar değildir. Onlar 
yıllardan ber1 gençliğe ıiya dolu dl. 
ta.pta bulunuyor, gençlik pmptyon 
ml.ldafil olduklarını bUtUn propag&l'
da vaaıtaları ile haykırıyorlar. Falrat 
bütUn dUnya nazllcrjn, tqlatJerlD ve 
Japon milltarjaler,in gençliğe ölUmden 
baııka arzcdee<?k bl?'§CY olmad•ğtnı 

bHlyor. 
öte taraftan birle§ml.o mlllet,lerln 

dansı bizzat gençlik d&vaaıdır. Ylllli 
nesUn olduğu gibi gelecek .nesillerin 

Var11ova .. 
mın 

bombardı
edlldl 

Mosko\ a. 3 (A.A.j - Bir eY· 
ltıl gecesi kuvvetli bir Ru'! hava 
tcş'kili Var§Ove.düi askeri hedef
i eri \'e Alman hıırp cndfuJtriırlni 
bombalamıştır. 

Uçnkl:ırımığm hepai Us1erine 
C.:önmil~tür. 

ümidi de hlrrlyet, adalet ve namu, - birleşik Amerika kıtaSJnda ve u
kld.ık ıçlnde yqayabllecek yeııi uır zaklarda da milyonlarca Ameıi • 
bayattır. Bu hal, nazilerin kendJ ıno. kan askeri din'ffllektedir. Onlara 
delleriDe göre ge.ııç}jk tq~lerl kur. bn~kvms.nclanlarınm ve yurttaşla
ma.ğa çalıotıklan Avrupadakl gentıer rınm knlbleri.'1in derhıliklerinden 
için her gün daha ııçık bir §eklı al. çıkan ~u mc!laj1 göndermek isti -

da Ja'nonlsnn yok cdihncsi için 
yaP1la~ barok.et sona ermek Uz.e
redir. Kolıod:ıda mtibarebeler ce
reyan etmektedir. Burada taltvi
ye edilmi!! olan Japonlar Port Mo· 
~sbiye giden dağlrk yolda ilerle
meye çalışmaktadırlar. Japonlann 
dedefe vamı:ık itin 2500 metre 
yüksekliğinde olan Stanley dağ • 
larmı ~ laznn gc?nekte -
cJir. Mvha.rebt>ler şimdi orrnanle.r
da yapda.maktadlr . .Hava Miciml -
yeti miltt::fi~erdedir. Tayyareler 
.!aparılan aŞr kayıplara uğr1lt • 
maktadırlar. 

Japonya bombarm
mandan kork11Jyor 
Çine l azl.a m ikdarda lngiliz 

tayyareleri gönderildi 
Londra, s (A.A.) - Britanovıı a. 

jaruıı Çine fazladan biztok mUttenı-. 

tayyare tlloıru geldlğlııi haber \'er • 
mektedlr. Jııpon adalanna mUttıe!il.tle.. 
rln tayyare hücumu yapm:ııarı korku 
su i~ Japonların aıeıA.cele büyük !~tı. 
yat tedbirleri aldıkları söyleniyor 

m&ktadll'. Bu model, gençMk ~ gt>nÇ yorum: 
lik taratmdan yaptlnug bir model de. "Siz, genç Amerikahlar, bugün DOID 
p.dılr. meml~ketinizin en güzel, en ifti. _______ ...., _____ _ 

Bu model, Hıtlcr t&I"afmdan yapıla- hara değer ananelerini tahakkuk 
rak sahte, tagylr edllmi§ ve ge.st'\ • ettiriyorsunuz. Bunun en gUzel ta- ){:ıradeni'l ktrılarmdıı. 
ponun sll!hları ile desteklenın~ ol~- rafı, ne için snva!!tığınızı bilmek. Moskivn, s (A.A.) -- Ehemmi-
lann rejlmı olarak genoliğe ~rla k&.. te olmanttdır. Sizi $nlrımon, adaJa. ytli Alman !kuvvetleri Karadeniz 
hul ettirilen bir modeldir. nna, Kızrldenize ve vnlıut Fransa kıyılan:n t.s!kiben ilPrlem~ktc ve 
• l<'nm&ı~ gençlerine bakınız. kıyılnrma götüren yo"lun fiilen bU- Rusların cllerindf"ki ~lıce denız 

Fra.ı:ıaanın namuslu gençliğini dl.ıı. yUk yo1unu::;un bir devamı olduğu. Uslerinden btri olan Novro!'iekiae 
yadaki genclere yapüıuı sahtelikl('r nu ve bu yol boyunca nerede olur- hücuda hazrranrn.<Lktadır. Kml Yıl
hakkmda ne dUııUndUğtlnU öğre~ek sa olsun dövUştilğUntız zaman b.z. dız ga.zekıi bu 'k~d-e c:ok şid. 
l.ster.ııcnız, Fransada ve l§gaı altmda. znt kc-ndi yuvalarmız, kenrti hUr clctli meydruı muharebesi cereyan 
ki bütUıı yerlerde idam ısehpalarmı mtkt-:pleriniz, kendi kiliscleriqlz, ettiğini ve Rus kuvvetlerinin yeni 
HiUer reJlm.i altında esarete ve ~eret. kendi ül'ktıleriniz için ÖÖ\'Ü§tiiğü- me~ilerc çkild.ğini bildiriyor. 
~lzllğe ölUmU tercih eden gengılere lm- ııfü:U bi!i~·orsunu'Z. Bizler burada, Stalingrnt önleJ'in41e 
lmu&. HUkQmeUert HiUcre boyun eğ. nna vatnnda, size kat1JI olan şiın- Mo~o\'a, s (A.A.) - Moskova 
meğı. ve onun emirlerine itaatı lUzuın diki ve gelecekteki vnzifelerimizi nıCJyosunun bu ~abah htldirdığine 
ıu addetml§ olan Finltındiya, ?ı.1aca • tama.mile mü1rik bulunuyoruz göre Alnıa.n hatlarının ook ileri • 
ristıın, Bulgaristan, Romıınya ve ltaı Budan kusur etmiyect3iz. Evini. lerinde bulunan bölgelerclcn tank, 
)a gibi betbaht meruleketıerde .!e zc döndüğünüz zmnan geçen Be· tayyare ve piyade ihtiyat kuvvet
'°'ıslingler ı;enç1ik harekfitı kurmuş • !erki gibi yanmak niyetinde deği- ler; Stalingrndn hhcum için ileri 
.ardır. liz. 7..a.fer :ı.sıldır. Fakat zafer ne sürulme1ctcdir, Bu du kMi görül • 

ı;·aıtat bunlo.r ııadece ruı.zilerin kalı- elzin için ne biziın k·n kH.fi değil- m.ıycrek tacr.c Romen ve Macar tü
raman Ru.s ordusunu devirmek iı::n dir. Yuvalannızda sefalet olmt. mt>nleri de bu '3aVAşa ntrlmı tır. 
nptıkları n'!vmlt teııcbbUsler de ete yac·ağındnn, melttcp'-erin.izde yal- Sta!ingr:ıdın cenup b:ıtınındcı 

\e ı.opa tbtlynçları bulunduıtu doğ.ı mz yaşayan hakikatin öğretilcce. oiieman bir çok tank ve uçaklarl
cephesindckl öl\lJn yerine onbinler<:" ğiııden, kilif'-elerini7.de hür in~an le kuvvetli lıücumb.r yapmakta -
ı<UtJeler halinde gönderilecek genç'er. lnnn ir.:ındıih dinlerin korkusuz dır. Alman tankla.rı Sovyct mcv
dir. Çinde kahraman gençlik, ıken - l::lr surette t:ıtbik erlileccfün<len zi1~rini a~"ll!lğa muvaffak olduk
oislnl Asyıı Asyıı.Iılıı.nndır gjb! §ı>!la.l cnıin c'mnmız gerektir. lan zaman Sovyet askerleri tank. 
yıı.lanlo.rlıı tasrih ederek sllAhındaıı Uğnı:ı.da dövUcıtüğUni:z ve bn- lurm arkasından gelen piyade Jmv 
tecrit etmek için Japonya tnratmd.n zılarınrzın uğnındn c~nlnnnr ver- bctler;nin tanklardan tecrit etmek 
bUtUn tC§CbbUBlcre karvı beş yıldır dikl!"ri dnhn iyi dünya ~·alnı?. har- iı:io tioer1crinden :-.ynlme.maktn • 
§lddctıe mukııvcmet cd.Jyor. Çlı•liler b. k!IZ!lnncıı.ğınu.do.n dolayı doğa- dır. 

Zaferi kazanmak için bombardımana 
değ ıl kara silahına güveniyoruz 

Londra, 3 (.A.AJ - Geçen üç Harbiye nazırı muavini M. John 
harp senesine aid ohrak harbiye Maccloy, şu beyanatla bulunmuştur. 
ııe7.areti tarahnclan neşredilen muh "- Almnnya'yı mühim mikdardn 
tasar bir hulı\saya söre lnsilizlcrle uçaklarla bombnrdımon c terek onn 
Amerikalılar ikinci bir <;cphcnin nmnn dedirtmek mümkün olacağı• 
nçılmo.sı için dokuz ııydon bcrl hn. nı biliyorum. Fakat bizim kararı .. 
11r1ıklarla meşgul bulunmaklaılıı • nıız, Alman ordusunu harp mey • 
J:ır. Du hulUsadn bilhassa şöyle de. danında yenmek YC Abnanya'yı ı~. 
nilmek tcdir: sol ederek ona sulh şarllorını diKte 

İngiliz; kara kuvvetlerinin leşkilli• 1 etmektir. Alenen söyl\iyorum: Za • 
lı, teçhizat ve talim \•e terbiyesi · feri knznnmak !cin karn silnhlıırınn 
1042 senesinde Mdh edilmiştir. K.... güveniyoruz.,, 
lnlar yeni lJir hedere 'arncak bir ' 
duruma getfribnek üzere tahşid r • 18 bin ton bomba 

ılilmiştir.fngiliz adaları garbi Avru Laııdra, S (A.A) - İngiliz hava 
pada İngilir. ve Ameriknn kılr- nazırlığı Almanıarm UçUnctı harp yı. 
l:ırının ınilşlerek .bir harekete llC\" ~ındakı uçak kayıplarmı blldlrmck~e. 
mrlerine lmkô.n verecek surette bir. dlr. 
er üs hnline gelirilnıiı-'Jtir. Dicı . Almanlar Manş Uzerlndekl muh~e. 
pc'c karşı yapılan keşif hareketi belerde 600 den Cazla uçak kay~!

l>'h·nclt! tümenlerinin evveke Kc- mlılerdjr. A!mnnlarm batıda dJğcr 

rnondosler l:ır:ıfından loklp erli! • memleketlerdeki gece gUndUz muha-
bilen !abiyeyi b:ışnracıık dereced~ rebelerlnde uğradıktan uı;:ak kay.b1 
~·ellştfrihnlş olduğunu ,;1islermişlir. da 400 den a§ağt değildir. 
nii~·iik Brilan~·n snhillerinrlc nlay.. Ayni devredeki İngiliz uçak kaybı 
lar gemilere binme ve inm~ harl-. 700 den ibarettir. Halbukı muhnreQ-:1. 
ketkrinc tankları naklcıiecck ,.ıı .. !erin çojtu C.:üşman topraklan Uzer'n. 
pıırlnrı kullanmaya vt tnarnn: ge • de olmuıtur. 
mllcri iRmi \'erilen hnsuı.t vapur. , Harbin ba.gmdanberl lngilli avcı.. 
!arı id:ıre erlehile<"ek bir ııurette Yr• lnrı' gUndUz muharebelerinde d 7~0 
tiştirmişlrrdir. lsmi ~eçen vapur • 1 mihver uçağı dUşllrmU§tl!r. 
lıır kılnlrn knrayn ihracını kolny • 1 Bu senenin haziran ve temmuz ay. 
ln~lıracok ~ckllde inşa r.dilıniştlr.

1 
lnrındıı. A'!mo.n t.opraklarnıa 13.0G!> 

HARBİYl!l NA~IIU MUAVİ:StNt.N ton bomba ntılını§tır. Geçen yılın 

BEYANATI • nyni ayıarmda atılan bomba ağırl.i;'l 
\.'a!!İWıloıı, :J (.,1,A) _ Rritano\"R 8500 tondan ibarettir. • 

Macar Naibinin bu. 
seferde damadı öldD 

Rııclnpe;;te, 3 <~ı .A.) - Bu sabah ııldı, Suya tnkrihen 100 metre ya~
neşreclilen resmi tebli~, Nnib Hor- , la~nıış bulundukl:ırı sır.ıda pilotlaı
linin damadı kont JUi <'~ Kerolyı• ılan biri lıelki de Knsnııdi lnyy~. 
nin hayalınıı ınal olıın knzonın Ruk. 1 reden atladı. Fakat parıı l tnma .. 
keryunsmen tipi bir tayyare ile 1 men aetlam:ımı~tı. Tayyare cıvrJ 
ııkrobast UÇU§U yapbğı sıra.da v ~. \'aıiyelte inrııeğe clevıım elti ve 
kuo geldiğini bildirmektedir. Tunaya dUştU. Muazzam bir su s''-
Toyy:ırerlc en seçkin Mnc:ır spor tunu yiıksclıll. Tayyare suya g3. 

pılotu Laslo Kasnadi bulunmak.a ıniildü. Knın 32 dnkiko ı;, n uçuş
idi. Kont Kıırolyi mühentlisU. Ott,· tan sonra ''Uk"ll bulmuştu. Mot5r 
nıobil kullonınaktn şöhreti ''nrdı. miikemnıel surellc işliyordu. Knz·.· 
Bir sencdenlıcri de tnyyarccillkle nııı akabinde Mncnr islllıkiım efr.ı. 
nır5gultlilt iOO metre yüksekte sol' dı yetişerek tayyareyi ve icintlcki· 
iic ,-iraj hareketini yapmıı, lıuhın•ı. leri kurıarmağa cahştılar. Kurla.· 
yorılıı 'ki üçüncii ''irnldan sonrn ınn işine geC"e projektörlerin nydrn. 
layy:ıre lonı Tuna nehri üzeriı:c lrğiyle devam edildi. Su sııntc ka· 
geldiği sırada dikine bi r ''nziyel dar henüz. hiç bir şey hulıınnıundı. billyorıar ltl bu Japonların herkesı i- c.ık değildir. Bu daha iyi dUnya, Alınan c~lcri AIJT'anların mu -

sa.ret altına almak için baş vurduğu görür ve ces:ı~tli l>lr k&rnr, iyi azzam kayıpıo.r Yerdiklerini söyle-
bır vasıta.dır. Yenl nlA.me blrleşnılş tas:ımlıı.nmııı pi'iınlnr ve YOT'Ulmaz mıo:kt~rler. Mısır cepbeslade 
nı.,illetlerlD hUr erkek ve kadınlar•1an 1 ir c.a1ısmn ~'\:'<'Sinde mUmkUn o. Va.ziy.et vahimleşti. 

Vişi haberlerine göre 

müteşekkil gençlerin mn.llk olaenğıı.ı facaktr-. Ey, bize ı,imdi zafer :ro. Londra, S (A.A.) - Stalin. 
ve bu yen! dünyayı onlann :>-oğurara IL1nu ~c"llakt:ı olan gene erler, d~- grattn vaziyet vahamet keabet- lcr .son lkl gUn içinde çölde hUklım 
ğuu dil~Uncrek sevi)'oruz. ııizcDer, Qift<:iler. fabrika i6Çilcrj, Jniı;tir. Ruslar flehı'\n cenubu gru. ~uren sUkOnct devresinin bu sabab da 

Bu toplant.ıdal:i delegeler 20 birle§- Ennatkiırlar, hepinizin bu dtinya- biıtinde kıtalarınrn yine geri çe. c:'.cv m cttittnı göstermektedir. 
mi§ milleti temsil cd.Jyorlar. Keza bu nın yuğun1Ims.,rnch rolleriniz ola- I.ildiğini bildirmektedirler. r.omel'ln ıılft.!ıları bozuıdu mu 
cielec;-uler bızlmle blrllkte fillen harp. cakhr. Norvec, Holnuda, Rc'ç.ike. Şimali ~aııki ltesi:ninde Ruslar Londr~, s (A. \,) - Röyt"r: 
te olmamakla beraber barıı ve emnl. Fransa Çekoslovakya, Polonya ve durmadan Almanların rennhlan- Mısır cephesinde vukua geldi.ğ:I v. 
yetin hUkUm sürdUğU bir dUnytıyı Ytınanistanda nazinin siddetli bas na mukab] tnarruzler· :rarmıaktn- velce haber verilen ş!ddetıı savıı.!]l&ı 
ıstedıkleri için kalb ve ruhlan ile b•r. lirsına, ba11JY.?r zulmüne ve te!lhi • aırlar. Yakında Stalinbl"l!.dm Al- dan sonra yeni bir sUkOnet devrf!cf 
ilk olan ba§kıı birçok mJlletıerln gen..: nine meydan okuyan bir sava§ ııı. ınunlar tnrafmc'!3n çember. içine hasıl olmuş ve bu devl'c eanasıuı!n 
!ığl de tcmsıl cdl.yorlar. BlriJ\ct dUı:ı- lıu m!'vcuthır. S'lilıları alrnmt§ ol. nhnması be-klenr.-bi!irPc de Rusln- iki tarafın hava kuvvetlerı önemi! 
ya harblnd~n önce, pek az kJnıııe, i ·ne mııkfa beraber yenilmez milletler r;n Vol~ ftzcrinde bir mRiıtıc~ ı faaliyetler göstcrmıııir. 
l ğln kendilli hakkında söz söylemek kendierlne zuüm yap:ı.nlara ha'a kılmal:ın muhtemeMir, Bununla G1ıncıal Romcı, Kar§ısı.nda hiç bek. 
hakkına bizzat kendjsinln mnlfü ~u. clnrbeler indiriyorlar. Bu millet _ beraber Stalingradm y:tkında zap lemediği bUyUk bir mukavemet bul • 
lunduğu mUtalell51nda idi !er için ayakbnmak :;ünü gelince, tcdl1eceğini 1!3nmak hir h:ıt:t t>lıır. muştur. Bu sebebten dolayı pUinl.arı 

o z.ama.'ldruıberi çok şeyler ög. Hitkrln veni nj .. nmr h Z"'lt ltenrli 1'~mrinde ::ıe.k çok kıttılar hulun(ln nı değlştlrmesı tbtlmaı dBbitin:1ed!• 
rendik. Biliyoruz ki, b:ıJ>iret ve ki- kurh;ın,s.nrun elivie \'kılacaktır Timoçenko!lun Alma~ları şehrin Vukua gelen muharebe!ertn Kahl:'ft(,e 
ya.seti temin cdc-n §CY zaruri ola.. Birl~ili A.merikncla hala dört hür- knp1larmds durdurmru:ı 'beklene • tahmin edjlJlği veçhlle düşman ıavı 
<"B'k yaş d~r. lhtiyarlar ŞtlW'· rjyet ve atlantik misakı ile a1ay bilir. aunın bizim znyiatımızdan daha fa::. 
su:z ok3bilecekleri gibl genç'Jter dıe ecen ,.e bttnla.n hafife alan b!r Almanlar R.ljev'de Ruslan geri la olmasını intaç eden dikkate ta~ 
kir.ı.sctli oll\bilirier. Fakat bü • avuç inc;an meveuttıır. Bunlatm ptlSki.\rtmek için !:t* mital"da tay. hll8U8tyetl, 1ngillz tanklarmm bllb.a.s. 
tün hal'ple-rde saV'alm yükünü sayıRI 2.Zdır. Fnkat aralarında bn- yurc Hthşit etmi'ilercllr. Çnı.ııışma sa bizim tarafımızdan ınUhap edil • 
&e:nç nesil çt'ker ve iharbin a.rke.- 7.f:l\l'??U m:ıli b3knndan kuvvetlen- ler 90kakhrrla aevam etm~kte<lir. miş olan kuvvetli mevzilerde d~ _ 
sında bmı.ktığı bilt:in ıztrraplar o. dinne ve dU~mn.nlarnnıza yurttaş. Sovyet tnyy:rıre1~ri durmadan Al- maıım Uk aademee!ne tabamttıW "!t. 
na ımiros kalır. Birincidilnya har- laTuna arn'.'ilnda bir çok taraf tar- man bava meyd::ınlP..rt:lr boıml;a18 _ meleridir. 
binden sonraki sahte refahı takip lan olduğu intibamı •.reriyorhr. mnktadrrls.r. A!.man tankları, yedi kadem topt' 
eden i}ttıs!ıdt ibu.hranlarda., bir çok Bazı sem peysnnbcrler yüksek C~nuota Almanlar !'\ovorosiski ğa gömUlmOo olan tank savar ıopıa. 
l!~nÇ eııkc'k ve kadınlar kendile - t:ıl.ık'kilerfmni ve do~rn r ren~iple üzerine yürümektcdirln. Bertin rmın ve tank toplarmdan daha 'ml!ea. 
rinden daha ya.~lı olanlardan faz- l:ılhik hıısmmndakl aı.m1mizl cekl•. radyo.."1.1 bu Hmanm oiddı-tle 'Jom. sır olan bataryalanıı teıkll etmekte 
la ızuro.p çeılmtişl'CTdir. Çünkü be- tiriyorl:ır. nu adamların slhl11ri balnndığını biJc1irmektedir. olduklan baraj rsayealnde çok kuvvet
den srhbati sağkıma.k :çin gere • rlii5manlnrımız nıdyolan :ar:ıfın .. ============== l! bir ateş karşısında kalınI§.dır. 
ken yeter miktardn gulııdnn ma..tı- d:ın sevinç ve t:ısvipleriyle 7.İkrc 

1 
Bu barajın gerisinde grant tanklaı, 

.un kalmrşlardır. dili~or. Ne dememeli ? ı bulunuyordu. Bunıarm trrtıllan kı.:r:ı": 
Buna h~I"hangi bir ı:are aranır- Riz nmnclanmızn kolnylıln yartı• torbaları Ue muhafaza edflmiıtl. Al . 

"en dilnyn.dı\..'lti hfrr memleketler- mly:ırn~ımızı iyi hiliyoruz. Fak:ıt man tanklan, hakiki bir ateı ba.ra.ıı 
de blltiln yuvr.Lı.rm emniyeti için hfilün birleşmiş mtlletlerle (!P.nçll~i. (Beynelmll~I taşı yollan) bug-Urı. içine girm~lerse de nlh<ı.yet mev~1le. 
er~kten bir tehdjt olan pike bom mlz.ln şlmid katlandılh muııZ7.orn lerde çıkmıı bir gazete yazısmd~ k L rımlze glrmeğe ve bizim tanklanm!~ 

ba uça}t!arı ile zrrh1ı tümenlerin fedakfırlı#ı kn~ılıynhilcrek olan !anılan olr tlldrdir, (mllncıkaleı ke'L la temasa geçmeğe muvaffak olmu$. 
teşkil eylediği olayı k1ırşısınd!l. rlünyo nizamını kurmak ve koru • mesinin yerini tutmak (Çin.. fllk«t !ardır. 
t Utün na.z.ariyelf'.rin durduğu ve mokicln ~ert-ken teknik v:ıstalnrla niçin beynelmilel demekte nrrar edl!- Bundan şu netfcı isttbrac;" olunur: 
sustuğu gi!n geldi, ~aitı. Bu olay mııdl'fi knynnklara Ye her şeyin ii·· mıı. onu anlamıyoruz. Bu hareket, Almanlara çok pat.a!..ıya 
ti.zim genı;liğir.ı.iz için de sarih ı llinde C'esarel söriiş ''C n1irne malik Bizce, yenı karşılıklar bulunurk'An, mal olmuııtur. 
hir ~kiı almca. M.ı gençlik ~ilah 1 hıılunm·oruz. 1.ekil ne olursıı olsıın dilin bugUnkU oanlr uzviyetıerlne yerıt öyle zannediliyor ki lkl taralm tan',. 
Lası e'1l?'be milyonlarla icabet et. fenalığa karşı ln:ırrm:a idıı.ma elınl' blr vazife vermekten kaçmmalıdır. kuvvcUerinden biri veya diğeri tam~. 
tl ve bugün ta::ı.rnız kuvvetleri ta· 1 ~ ir., Çoc11klarınıızm söz ,.e din (Taşı) bir emjr ıılgaıııtJır. (Tnşıt) m'!. mile tahrip edilmeden <Javatıııı ıona 
nıamiyle yok ed11inceye kadar mü. hiirri~·etlcrine ihtiyaç ve korku «'I'• nakale vıwtası anlamını veren bir ermeııı ihtimali yoktur. 
cııl!cleye aı'T.letmlş bulunmakta - dişelt>rind~n uınk kalm:ı~n olan h,•k kelime olduğu ha1de tutmayoraa bir Her lkl taraf, tank muharebelerj • 
dır. l:ırırı ı <>ıığlııınnk fçin r:ılı~malı 'C aet>cp de budur. Sonra yol etıaııe.n t&. nln hakiki mahiyetini pek lyl bildik:~. 

~meriksa aa-kerterine hitnıı mnrndelc etmclivl1. bu surcllcdir ~ımak. tll§mmak için değil midir: rinden tanklara yardım etmek ·<:i:ı 
R11r:ıd& ~ 'lc~ngt0nd3 söyle • ki bu topyckt"ın harp ıopyekıln lılr Meıseıa (ticaret yollan) demeli, (t.n;ı bütUn hava kuvvetıer!": ortaya atmıı 

t ;;ım bu sözleri §'tl anda yalnız 7.nforle nctlcclchllir. yollan) dememeli. lal"dır. 

Mısı r hül<Oınet 
merkazi Sudana 

giaecekmişı 
l ngi1h:ler Kral Faruk 

üzerinde tazyikte 
lıulunuyomnış 

Vişi: 3, ( A.A.) -:-- Kahireden 
alınan bir ha~re göre, fneilı.z.er 
Kral :ı<'anığu hUldhneti Sudnnll nak 
'etmesi için ta.eyik etmektedirler. 

Zanncdildıg ne göre, (örçıl 
son St'yah3tinrle b ır.:z~t J{ral :,anın 
dn bu hususta tc~tbUste l>uluıı
mu3tur. - - -o'---

Çin kuvvetleri 
ilerliyor 

Kantona 25 kilometre 
mesa feye geldiler 

Londra, 3. (A.AJ-
Çunklng, 8 (A.A) - Kvangtuag 

eyaletinde flcrljycn Çin kıtaıan Kıı.'1-
tondan ancak 21S kllometrE> mesafrlde 
bulunmaktadII'. 

Vtlki pazar günü geliyor 
(8a1taraJı ı inci sau/ada} 

Vtndel Vilki 50 yaşındadır. On 
yaşında iken tahsiline devam ede
bilmc-k için ga.2ete sat."Tlağa baş
lamış, mUtcakip 14 tahsil sene • 
sinde de çnlışmağa devam etmiş. 
tir. 1916 da hukuk fakültesinden 
diploma abruş ve ertesi sene A
nıerikan ordusuna ~önUllü gire
rek Fransada bnrbetmiş, topçu 
yUzbaşılığ.cna kdder yliksclmiıştlr. 
Harpte::ı sonra hususi olarak avu
kntlrk yapmı;ıttr. 

Paramızın kıf 
( BCJl}tara/t l inCi sO 

bu şekilde kredi k1lşadı 11 

yap.tlması Dl3.liye vckllC •ff 
t.cvdiatmm icrası da kıunb', 
rakabc mercilerinin m.ezUllC 
bağlıdır. 

Hariçteki firma.lar JcJıitlC 
nat olar3.k Türltiyede.ki bati 
yaptlaca.k tevdiat ka.m~~tJI 
ikabc hercilerinin mUs:ıa~ 
bidir. Bloke para ye ı:JJet"'
ruetlerin Tül'kiye dn.h\Ji..'lde. 
ı;ekillerl mali~ vckAletı11 

talimatnnme ile tayin olU11 

Bu nevı paraların harloC 
nlması aşağıde..ki mallar!ll 
surctile mtlmldlndllr. BloJce 
larm trtı..isferi hakkıT'daki,.!' 
vele ve :ınla.'.iTJ)alar hll" 
mahfuzdur 

Anason, sU.nger, ya~ııni 
eti, yaş ııehze, r,O'lc boya, Jı• 
lctaşı, tiltlln (1937 TC dah• 
ki seneler ms.hsu!U) ~ 
zeven, şarap, likör, guıyaJI. 
den ouyu, znnpa.m cevheri 
kWıpcsi, kuru llı.Um (1041 
lil), fındık (1940 ve 1941 
na ait), 

Yukarıda yazılı mallar 
laıında husı:ni kayıt bul ,ı 
bıı kayıtlara mukayyet olsll 
re- mUnhaen-an ~nebi ş 
tabiiyetini tnşıdrklar.ı ve;ı 
giıhlarınm bulunduğu m ,.. 
re ve sermavesi krsmen \'fr 
ınamen ccn~bi şirket ve ııı1 selerin var iSe ana merŞeZ 
yoks:ı hiı:sedarlarınrn ikall' ~ 
larmm bulunduğu mcmlek ~ 
lıyc veltfı.letinin mUsaıı~Jef 
raç edilebilir. Bu memleket 
rinr:;ıi veya benzeri bir .:ıU 
ınağlı b"Jlundumtız h1e~ıe0 olduiu tnkdirde ihmc; C(iilt\'f 
bedellerin; o klirina taknS ve 
yıt harici blrakıl:cağmn :; 
ın"mlc-ketlt"rin alakarlar re 
esseselel'ind~n müsaade jsdJI 
oilınesi ve bu müsaade'erlt 
ye Vekaletine mürac<ıat oııı 
H'ıvmdrr. 

İhraç edilteek malJarıtl 
ı!İ{!'O:"ta, komisyon gibi ibra~ 
rafları alThadru-lar tarafın 
ıoall3.rm tral".sferinden eldt 
cek rlövizlerJ-e mevridde 

11 
lı-er hnntri bir mc:nl~ttil 
lakas hesa.bnızdn tera.kUJJI 
milhim miktarda meoaiig bd, 
cluğu ve o memleketten i!~ıt 
ehemmi~etli surette giiçle~ 
crnğu mtltesekkil ticari te-> 
tanzim komitesi tarnfıudarı 
ve tesbit edildiği hal!erdt 
rıda vazılı mıı.Ilıınn UıracırıJ 
sande edilemeyip bu ne'\'İ ~ 
nn o memlekette açr1lnlf 

1 
takas hesı?.bnnızda mukeJ'Y't 
l::nli"'d~n :mahsubu surctb'~ 
feli yn,pılır muvnkknt m,ddC 
lt>rinde bloke para ve JJle~ 
met bulunan hnkikl ve h ti 
t:ıslar bu knrarnameni;ı net. 
tarihinden itibaren bir a'/ 1 

kambiyo mUrnknbe merdte ~ 
nıusaadc nl:ırc>k bloke TU~ 
larnıı Merltez BankMJJla ve 
toenkuı kıymetlC"ri dı:: dil 
hir bankaya tevdie mecbU 
Hnl•m banka12..!-da bloke 

8 
meb:ıJiğin Mcrltc-z Banı.nsUI 
c!ii için kam!Jiyo murakabe,, e 
lerlnd~n :nUsan::ıe ir.tfhS." il1 
zum yoktur • . 

Ur '.. gaze ecll 
Loadrayı gezi 

da butunmu;ı olan Yaıman 
sımasındakı deği§iklfgin ol 1 
hakkmda arkada&ılarma i~ 
mf§tfr. 

Tllrk ga.zetecfleri, bugtlo :1: 
bombardımanlardan en zı,-d' 
essjr olmu;ı oıan matallesıni 'fll 
edeceklerdir. Bu mahallede ;/ 
mül!!Uman gruplan sakin bul 
taydı. • 

DUzeltnıe - ~iıll Ha)~ 
caddesinde Nimet a.oa~ıf 
2t>3 numarada Übcydiyelllrı 
kul phadetnamesine ait Oıııf~ 
kü "'"ymıu:da çıkan kayıb ilJ . '.) 
ki ndr~inde apartnmln ,dJ' 
hşlıkla Fabamet çıkm~tıri 
tıriz. ,:;::::f' 
izzet Molla'dan ~ 

Çcktfğlm ccvr.U cet!, ıl)il ...-.i ' 11' 
Yoku bu dlnledlfln &11.ü ~ 

"'~ Şive Vlblr olununnu!J, ııt•le 

Sltemlıı aehr-1 mcWıatte -4J 1 
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~~~~J:H~$0~~~~1~[~~~:~~~-~-~-~~~--~&-~ 
Avrupanın hakikt Parti ocak kongrele- "Vurd,. ıarı yıkıla- Yine Akdeniz hikayesi 

1 "~"l~~~~~.~a.sı ' .... 1 ri devam ediyor o~~~ d~~a"2!~~d. 
1 ıı \'e to'VUsturyaya tenılnat ve- 1 Parti <X:3.k kongırercri devam c Ü8klidar Şemsipn~R ocak '-•ongresi aldılar 

1k.l gündeoberi, Mıışır sınırların
oakı AL-rıan ,.e ttal)'nn or<lulnrı 
kıpırdı:.nıyor. İklim ~rtlıırınw he. 
n\iz geniş 'e sürekli hir aa,·a..-:;a 
uygun olm:ıdığı bir mc\ simde3iz, 
Ama artık harp, hıı.\alnrflsn ziyn. 
de iıı an kudretine bef.mğl!:.ma"attı· 
dır. Netekim hiç kimsenin hücum 
hcklemediğj en lıerbnt günlerde 
Romcl, "Tobrok,, la "ltln~nmat
ruh'' u geı·çckten ;yamnn hlr ~a'dı. 
n~la almıı>t•. 

sirııe ordu, cephB.De ve ~ak gü· 
türmesi n:ısıl beklenebilir! 

Bir Malta g:ı.rnizonnnun Jld. 
lewn~ knfilelere mal olmuyor 
mu'? Eğer ı\lcdenizde 1ngifaler, 
<iiledikleı j gibi ferman ol.-11tahil. 
~!erdi, Tobnılt dü~r, ~rsamat. 
ruh Alrnıı,n nn eJJne geı:er miy
di? Hayır, iJ;inci <'.ephe3 i Akde
nizde, nncnl< Almanlar n~b;lirler. 
Çilnkii Ilufkan!arm, \'nns.nlı-ıtanın, 
,\d:ı.larm \e bllf,ihta bir Jror.a';c ye
ri olnn "Girit" in buglinl\ü sahibi 
onlardır. 

• ~r de ::.ru bu meml~k:ti a.lhn diyor. Diln :saat on sekizde Emi· 'OekUde.r ku:lsı ŞCI?l!'ipaşa par. Yük.sek ta.h.sil talebe ~ıırdunda 
• btlrzn ğu ıniJir? Çckoolovakya- ııönü kazasının HOC'apaşa ocak kon ti &cmt ocağının lıongıresi ewelkı ikamet eden gen~:ere, yurt bina· 
ffı:tlcre~ c~eccğini söyllyen ay. gıre.si y:ıpılmışıır, KongıN:de pn·r. &kşsm sa.at 8,SO da büyük bir ka. ı>mın ytkılı:ınğn yüz tutması üzeri
~~ 1 CcM nıiair? Polonya ile t.ı rei~i Suat Hayri Ü~plU. btie· lı:..balığın ~tir:-ıkile yapılmıştır. ne yurdu te"rkctmelerl halrkmda 
dlleti:ı cugu dostluk paktın111 dıye tefti~ heyeti reisi Necati Çil- J{ongıre ~ece saat 23,30 a. kıl.dar tebliğat ya.pılchğmı ynz.-n.l§trk. Va. 
h~·a hn ~ar:s: geı;ruedcn Pi>- ler, t;ehlr mec:i.si aznla.rından ba· ·aevam etmiştir. Tesbit cdi'en di- li, tııl~bclere yeni yıırt buluncaya 

• tıJil'. ücuın eden gene o Hıt. z.ılan, patti kaza heyeti az~Jan }ekler a.ro.smda ÜskUıiar kazasın. kndar on gUn dl.ha burada ikamet 

1 
"6YJc bir ve <>eak aza1an haııı:r buhınmu~tur. cfa da lıir kız H.sesr flçılınası. ıhti- c:ımelerine izin vermifıtir. Gcnçle-
cıı. UdıunI:ı uzlaııma ola- yacı kırşrlamrynn halkevi binaa:- re vı.~rt binası bulmaları hususun. 
1 Korıgrre reisliğine Meliha Avni, • Dopda, ~etİ'll ,.e gciği.i!> p;öğü'!ie 

tarihin en biiyük boğnzlr.şm:ı. ı o· 
larken, Mısrr \'e Ahdenhdcki dur· 
ganluk, elbette ki yapma ve geÇlcı 
bir 11eydi. Kime r.e <!.ersin, boğu~n 
cepheleri ayn ayrı olmakb bera
ber, bunların anısında ~jj7,e sörün. 
mez liltir kaoa.lları, hn rcl<ct nıu. 
\'a2lene'e.ri \1lrdU'. Ve hic; lılr hanı· 
le hesapsr:ı ayılamaz. Dof;'1l i1c ba. 
tı, güneyle kuzey birbirlerine tabi
ye zlnclrJerile bağlıdır. Bir ay k:ı· 
dru önee mihver kaynraklnrmdan 

, ~an•-- l!m gl'rtl~l~ilmesi, mahalleye Yen·ı ela eza.mi kolaylı!klar gösterile-' ı '4l" a ilfjncj reisliğe SclArni İzzet Scdes 
1 

1 tt'-r a. rasıncla olduğu gibi iki üç ele-ktrik 'am.J:ı.asmm konma. cektlr. 
h••-~ rası seç!Jmi{!, ocak idare heyetinin bir ·o ~-ıuı •oh d nda dahı esas o.an sı, us!rudara maden kömtirnUn te-
n. .. ı u senelik mesai rapora olcunduktnn 
ır ı. r.,, n•ani, ayaklarınd3.n sakat iki va • 

lltıt l\lf gUı:ı sonra dileklere geçilmiı,,tir. A'/J& • 
ı lıkta 1\.1 Cl"\.cl s(iylediği bir lardırn biri orta mektcıılerdcki tn. tandaşa fu..cıe verilmeııi val'dır. 
tı'1tl'iıı n rna.u Fiihrı:ıri de mütte- kbelC"rin de him:ıye edilme&ini, o- B'l!h • ·d h 
t: ~kı<\rııtı ıtıl tnarrız \ıı.ziyetinde ol. ı ı:re yenı ı are eycti seçi. 

ıı;ti: "~t i~ln ~unları sö•:le. telci az.:ı.lar da dı§arıdan gelen yol mi yap:larnk toplantıya son veril. 
., " culal"ın ekmek kartları hakkında, ıniıtir. Ocak kongırelerik yakrn-

ııtı-:'";:' F:ğ .. r bu .. 1 . . bir ta' ebe .gençliğe terbiyevi fihn- uan ald.kndnr o'an kaza parti reiBi 
~~lıı~; 1~;1~en~g~~: ~~n~~ ler gösterilmcei hususunda t.:mcn· bcJ.cdiye re-is muavini Lôtfi Abo. 
~ .. ıst Yorlarsa Almanyaya uilerde bulımmu~lardrr. Diğer ba. ya ~~Jdcür edilmesi de kongıre. 
~lrb· '~ın ne SC""-p v,...,.,,, zı temennilerden sonra ide.re he· tc kııru altma alınmı!:tn-. 

J ıruı· ı uc ... · yef.i se~i yapılm~ır. 
lj ·~~lanı~ th~ eden .bu sözler 
~ır~l'İn· deflığl gı'bi ınsnnlann 

~'lıaatı:ı~ lra~c etmeğe değil, 
~tktedır 1111 ;;ızlemeğe hizmet et· 

ıı lkj (}":' 
tiıı~ de?IJ~t adamının da ileri ı,ür. 
leıı! <leğıı '.~ .~avalarmm hakika. 

~. ~p~~orunmesini arzu ettik. 
td~11 Al ınj aydmln.tmaktaclır. 

~!lı~1 ;ınnyanm sözi\nlle ıiur· 
""'tikaııı' ~lhrer İngiltere \'e A· 
~ltıll1\ İst ntı.Yeııı bir dünya yarat
İ:~a ~a~ ıhleri takdirde Alm:ın-

lıııı İlcr· uz ctrne!crlnin mnn~l7.· 
\f ~1 1 iiru.ror. 

F a!uralara nazaran gıda 

maddeleri fiyatlarında gayri 

tabiilik yok 

Katil kunduracı 
.... 

çıragı 
tki buçuk yıl hapse mahkum 

oldu 

Belediye iktmatmUdl.irlıll.ğU kon- B:.:.r milddet evvel, Beyoğlunda 
d ı.~ w ' trolörleri, diin, yeni program a- {.a~tıgr kunduracı dükkanında 

bılinde · plya.'YlSyı kontro'e başla • nrkad:ışı Yantyl iş yüzünden ara~ 
nırşlardrr. MUdfrrlUğe, gıd:ı mıul- lunnrla ç_"-.-ı.n bir münazaa sonun. 
deleri fiya.Uarınm yüksek olduğn da kunduracı bı~ağını :ıtarak 00• 
yc,lunda ş'idi.yetler vaki olduğun. ğarınıı kesmek suretilc öldüren Pav 
cian kontrolörle:-, dün. bu iş üze. li' ''dınd!ı.ki gencin muhekemesi 
:rinde çalışmışlar ve kendilerine Cün i.1ônci ağrr cezadn b:t!rilmiş, 
gö..crterilen faturnfara na:ır.aran fi· suçta öldU:mck kastı görülmcdfı. 
yatlarc'tıı. ytikseklik olmadığı neti· 8'inde:ı Pavliniu 2 sene 6 ı:.y hapis 
~'bine varmı::Iardrr. :vatmasmıı. ve Yaninin babusma 

iplik kooperatifinin eski . . re ısı 

iki sene sürgüne 
mahkOm oldu 

1puk kooperatifinin mblk reis! 

ıum bir halı.er, ikinci cephenin 
AkdenJzde a~ılnH\9r ihtimAli'ni or. 
taya atmrştı. 

MumUa. azadan Ramazan fazla 
fıyntla koopemtifc ait iPliklcrdcn 
ıuühim miktarda satmışlar, yaka..-
18.l)arak milli korunma mahkeme-
Wıe verilmişlerdi. Frarısı.ı ı.,~·ılan. İngilterenin~ya. 
S~lularm muhakemeleri dün nı ba.'1nda~ır. önünde bir k'l.Ç mil . 

l!eticclcnmiş ve her ikisi de ikişer lik bir sn parçasından hnskn en
sene Pctürgeye silrgUne, 500 er ı;el yokken oralarda b,r tllrfü ar,ı
lira :ta para cezam ödemeğc mah· lanuyan ikinci rephenin tfı .o\§<dc
kfım eclil:r:ıislerdir. nizde kunıhn:ısı, adamn pek d~ a-

Bundan ba.5ka, As.manltında tile ktl ~ey gibi ~örtinmliyor. 
catltk y:ı.pan .Ali Koç'un yüksek fi. - A~mrz ! 
yntlı kolay eattığr haber alınnuş, Diyenlere \'erilen <'e\abı hiltY'>· 
di.lıı k:ılayın kLlosunu 17 lira 85 ruz. En büyttk m~u•iyet .,ahiple
kuruş ~ çok yük.sek bir fiyatla ri 
satarken clirmU meşhut lıalinde - Sürekli bir ~ıkn.rma için ge. 
,:ı.kalanım-;tır. reği kadar gemimiz yok. 

Tacir Milli korunnıo müddeiu • Demi~lerdi. Dar bir deniz geçl-
ımumiliğinc verilmiştir. di lnlr.;ısmda amnsnnan taşıt12lnn 

Akdeniz gibi koca bir encinin öte-
Vilayette dünkü toplantı 

Doğuda artlk dunun aydınlan
llı: Rus seferi bu kı~ da s'Jrecıek. 
Fakat bir miHetc ~ayrct ö~dıi 
,·ermek, yeni htr fedakrhk i"tcmek 
itin, onun znfcr iman1nı kn\V.ıt. 
foudi'rccck b:r tnlmn ya11l H-.t.ttn. 
li~~<1er göstermek geF.el>tir. 
Şimdi Mısırd:ı ba§IP.yun kıpırda. 

nıElar. BalMa.nltırda yııpı~ söy
lenen haurhkl.v, belki dfo W:rıe 
bir l!?!rliye vnmıak itin ynpıhyor. 
i 'a1and6 "Stalillgrnt" Alınırsa Ye 
lfafkııslarda :ığO'l:\şaıt yüri\y-Uş Ye· 
r.iden hnlanahilirse, bir tebliğ, 
bize belki Mısırdaki harcl<etln, 
cephe dlö.eltmekten hn~ka b~r ga. 
yesl olma.drğıru söyJeyeoo'd:tir. Yok, 
<iralard.'1. snvas müzminle irse, Ak· 
de..'lizin zorla.oması, o taDflarda 
~eni b;r b:ı.'ik1n yaprlnun lizım gc. 
lir. Cepheleri besleyen, bu oğunln 
yıllar·l.,r;l>"?"İ mo.bnımiytlcriu her 
türlüsüne kntlnna.n, e,·ıa.t haybe. 
den, oc .. tıl:m:nm h:ıva bomlmrdı. 
nı~.,..ı~!'·b parıımparçıı ölclıığonu 

gfücn ~ .,l?nıJnr, hc;ka tUrtU al ota· 
lnmaz. DJUcrde dolaşan yeni Ak. 
deniz lı'" ·.)esinin, henre, sebebi 
iı.tc lm. 

HAKKI SUHA GEZGiN 

:liıı ~~ llc bir garnntİ')'c r!nyct 
ta tıgıo~kcı:nek ne de sade<'.e bir 
t lnıarııak on düny;.ıo;ı ~-nratıp ya. 
~ fa~İala rn~ıc İdir. Me ele bii. 
ı"""' h&lQ 11 •le Annııny!l ,.e <'İ· 
t1&.Pfıı ~lbn ı:n olma İ!'İrtir. tki mu
~lt ha_~ ?'enin de hnkiki lıc<lefi 

, ?l.~IQ.ı ~ hükllmran olmaktır. 
•ın 1<a(ı nı~sonlur i'çln im dünya. 
~trhaı, 'l'l lS inci asırdılnheri 
~.1~alintİ tllerfı:ıle İngiliz hlikimiye. 
~ l'l. ba,.'\~eeelli etmektedir. tn. 
c it( <ıo~/·e.u ozan zaman \ar
~loııı • ı!/•.rı mefhum halinden 
h ili llir itile, ekonomik clh~nsü
. llrııı .. 11 nt:ı.htyet afmıstır. Riiviik 

--- COO lim t:ır.ıninat vermesine ka. 
lsönü gezisi bugün açılacak rar vcrilmişUr. 

Uzun mUddcttenbcri itina ile 
hazrr1anın:ı.kta elan lnönU geüYe
riııin açılm3 t&eni bugün san! 
17,30 dıı y:ıprJacaktJr. 

• --------«._ ____ __ 

At yarışları 
At yanşhırmın dokuzuncu haf

ta koşuları öntimU;deki pazar Ve
liefcndide yapıl:ıcaktrr. Sekiz İlaf. 
tadır hcyacanla ta1<ip edilen ko.· 
~ulorm bu hnfta da aynı zevkle ta. 
kip edileceğinde §ilphe yoktur. 

DUn sahalı vil!yette vali ve be
lediye reisi Lfttfi Kırdarm ba§ • 
kanlığı altnıda kaymakamhtr ve 
dnire direktörlerinin i11ttrakı1e bir , 
toplantı yapthruşttr. Toplantıda 
ayhk m~i görU~ü§, a.lmacak 
'kdbriler kararlaştmlm1ştrr. 

Kapah zarf usulile eksiltme ilanı 
Isparta Nafia Müdürlüğünden: 

1 - Ekal!txr.eye konulıan iı: 
Baladız - Burdur yolunun 1 + -400 - ~ + 600 kflometrelerl arasın. 

dakı §Ol'& kısmınrr. esaslı tamiri O + 000 - 8 + 000 kilometreleri arasmda 
(81 adet menfez inşaatı §08&. t&mira.tı esaalyeslnin ko§!ı 10853.70 Ura ve 
menfez illşnat! keşif bede:ll de 7536.75 llra olmak Uzcre lıcr ll•i işe aft ke. 

elf 'bcdtll. lf\390 lira 45 kuruştur. 
l. "" s . ' 
t.11

" de onra bu mefhum Amerika 
t.t'· 1939"~1 :rnnnayı ifndc etmi~· 

ti'! aru.ı :trbı Ameril•a ile fn~il
'1'hı., sın<lnlti tezntlnn tR ·fi'Ye 
~ , Q'.\ • 

llhe hi;;~11• dü~an karşı.:ın'1a 
~lrıgilt 1lı Yapmı<ctrr. 
li ~lli'n erk bu m:ı.nnd:ı diim·n sa~ 

11ın ,_ Ohtrolü diln'-·a ticare-
tı' ll>Ottt ' " ıtı 'coııı l'Ollt, <lUnya mali5esi-

l . roıu dem.ektir. 
ıı. llgıı~, 
ı )'iiııı 1' e tı.ıun zam::m dünya sa-
~clııl'd en<lı kontrolü altm<lıı bfl. 

l ti b ... ~· Gerçi 19 ıınco a<ıırdan-
11 .. ıtııı· 
1• 

11 tıl·or il' ıcıar elind~n c;ılanı!) bu. 
~)'il~ ıtk:ıt buna mukabil sa. 

ıı- h~ ''e lralabalıkl:ıc;a.n A,·. 
~ltl'inı llıll<l(lelerini, ~ıda mad· 
3lltroıu llıaına1 mn11anm in~il:1 

r. ~ .. h ~ltrndıı se\'l<etmekteılir. 
1L ..,, l"' 

,_,''J 1(,. ~ın mua7.znm blr titmet 
<ııp ••• a " . 
"\ lıt, lııı e tir:ıri teşeklilillere sa,. 

to"lıılc nlaıı himaye eden impa. 
bı hnhr:ı •;,.: 

l' •rıl'I\ , Y.esNır. 
~t. ~ilil"()?1&lıyesi J,ondrsdan ida
· ~·ıı hal. Adeta s!ti hlltün diin. 
l.iU t :dlel'r ~ ·· "f ı · .. _,, lıı • n.,.İliı • ıgı 'azı e-b nı gt'• ur-
\ u .. ~rr .. ~ ,_ ıınparatorltı~"U höylece 

t. "- "• ·o' bit "Q \·:ı.sr 1~ rn~flıum halini ateh 
biivj~ 1 ıle hudutlımn dıırınd:ı 

~- l!ıı lırı~ !nh'bi oldu. 
~~lloly0n nn ,.oıiyet karşı"ın<ln. 
ll\,e lıesab rtıoharehclerin<le 1ngil 
t1ı 'I tat·ına. harp eden AlmRnya 
b•tltı~rı 

1
1bi\·etindenberi imr.!' ra-

1~ lcıı,'V lt:ıl'ŞısmiJadrr. ,.<' rnkip 
~ •914 e Ur. 

hı-hj ıı:- l9J~ _,.e J9S9 h"rhinin 
ııı..~ler tıattan doğmaktadır. 
ııı""l>ı'eı, .. t lllnn mcml~ket rnan 
"'n~· iıe ;,: ''~rdi~i garnntiılen eay
l.41 ıh;ıı. hnpnratorlııj?o ,·evalıut 

Müstakil ressamların 
kongıresi 

• Müstakil R~!lamlar ,.e Bı-yk~ltnı'I" 
lar Birliğinden: 

Ekserlyet hasıl olmadığmdan 11e11e

lik kongre 9 Eylül 942 çar9amba gtı. 
nü saat 16 ya tehir edllmiıUr. Say :ı 

Azaların o gün Beyoğlu Halkevtn~ 

gelmeleri rica olunur. 

Yardda: 
~ 

Eıkişehirde yerli malla:-

pazan ,.e şeker fabrikası 

I.;ı.i•it;ehir, (Hu~usi) - Bütün 
halkın a.çtlı5mı sab1M1Wkla bekle· 
diği Yerli Mallar Pazarı bugün 
ba~ta sayın valim.iz Hfımit O~ay 
olduğu halde güzide da.vetlilerın 
huzuıiyle saat 15 de vaJim'7.in bir 
nııtkuyl:ı açrldı. 

Bu suretle halkın ye:rli mallar 
sı~<mtısı giderilmiş olacaktrr. Bu. 
günden itibaren hel'kese nU!us 
c.iızd3.nl:ı.rı ds.rngalan.mnk mıreti1e 
lıe'r maldan muayyen nisbette ve. 
r!im'!ğe başlandı. 

* "' * 
Bu s~ne ~hrımizdeki :eker fab. 

rikası y.edi eylulde f~aliyete ce· 
çece-kt!.r. Bir haftadanberi kadın, 
cr·kek i~i kaydına devam edilmck
tedfr. Bu ~eneki i'çi gündelikleri 
ge<-C'n seneye nazaran daha dol
gundur. 

T:thııin Atakan 

lST.ı\NISUL BORSASININ 

S-9--H~ Flyatlan 

:ı••ı. ı ltıUtecc; • t. •. ~ ""-
Ilı --..":\ sır et :'J~ı nıslJ'\."t• &apanlf 
Ilı tt~n~Ynnclınr. tn~iltere \'e A· I.ondra l SterJln S.t4 

ııı:'·~t tek: Yarntacaklan ılünya Nevyork 100 Dolar ıM.70 
ı.11 <ltıkta ab,t menun ortıuln bU· Cenevre lOO tsviçre Fr. 30.36:! 
lt;~~l" l\l~:ı.r:ıi .:1 olamaz. A~'1l: Madrjd 100 Pezeta 12.9375 
tıj '~i ''lıa an\':nı.ın ynratmak i'I- Stokholm 100 laveç Kr. 31.:16 
t11 "~ .. ::t s:ıhmıı., y11.hııt 0 yc
tıı.r >\tı~ıOkı\1 efhumv dn a~;nı suret-
da !\~ 'kl\J ("on elü·wa~n i"c:.in ta- 22.C!r. 
lıı baıtn,, :ı.n:n~. QiinkU iki tRrııfın tkramtyelJ % 5 933 Erga.ni 

;.~nedi: lllak lc;t~llği ~Y ay. 
"" cnı 11• • 
~- . ıtnnı tııl 1L'!ı"'1n d • Rusnnm ~ vrona nıuı i~in millet~ri, ir:ii ufaklı nü-
İlJ '"d•l\i :.''3.sı fnı:i terEmin de fus ve haeim farkı ı?,Ö?:etmek9!zln 
lıj~•'litilnı, ıtliimiveti'nin kryınet- hakiki hürrİ\'et ve mü5avata Jca. 
llıa hıt!İllztsl, ~Vl'U!)a miHet!eri- ı ,'llşturl\n bi; :dhniyeti'rı kabul edil
ıt, l\"ıı.nrn ~ .kontrolli yerine ı\ ı. mis olmıısı lizrmdır. 
baı·tt,,İin<l lıbnile'ed(', hnm ma<l- ı Temenni e<Mim \<i hu harp in. 
t ~~ tıtlr c. lbaJJ si tcmlerde. ,.e sanlara bu zihnivetf kabul ettir. 

ı\ tıJ :ıitıt tııda hiiltlim ''e faktör sin t 
~· '"'1ııan"!lt d"'tncktir. nu dünvs.nm ~ofra ba,mda ııöy. 
'~~ b ~ elerdi, hllkimlyet iit len en aut~kl:ırlR. mesut olalıilett· 
\ ''>-ıı1Psi tı tınan iki lmdrctiw t 9't. fiM ift:ınmsk Ç('k ml\~knk'lftr. 

"lltırıı ortasında kalmaMrr. 
,., dlinyanın m~"lut ol· SADRI ERTEM 

Kayd~l:len atlar §Ulllnrdır: 
Ilirin<'i lCOBU: 
Bu satış k<>§usuna iki tay Jtay. 

dedilmi~tir. Yıldrr.ım tarafından ka 
zanılması: tabiidir. 

İkinci ko_şuya geliııl!e: 
Burncb. ~enenin en güz.el Arap 

tayla.nnm k~usunu seyredeceğız. 
Gcçe'll hafta Hımu, hatta Cana 
geçilen Dabi bu hafta muhakkak 
r.>.kl'.bini mağlfıp etm~ğe çalışacak. 
Fakat acaba rakibini geçebilecek 
mi? Son idm~nlarını gördüğUmli.ı 
Dahi bizce Hl!Z'n mağlfıp edeceğe 
benziyor. Şahin iıııimli tny bu ko.,u
ya ilk defa gi.rmektedir. Hakkın • 
da kati bir ~ey söylenemez. 

tlı:linrU ~oşuya gt"JJnce: 
Dört h:ıyvanın gireceği bu koşu

da, Gaz.i koşusumın i!cincisi De 
met, kendisinden; çok hafif ki'o 
fo§ıyan yir.c Gazi ko§usunun üçUn. 
cijsü Heybeli blrincillğe namzet • 
tirler. Geç!"n hafta muvaffokiyetli 
bir koSU ~ıaf.an Karabiberin bu 
hafta da aynı dereceyi :ı.labileceği 
~üphe\jdjr, 

Dördiinrü ı.05u: 
Dürt yarnnkan girmekted r. Hiç 

6ilP!ıe yok ki burana fnvorl Mene· 
vi6'tir. Aritasmdan ahır arkada§: 
Tiryakinin ikint'jl@ bek'cnebilir. 

Beşinci ko50: 
Bu hand:.k:ıpa cetvel halindeki 

ı>ro;rramımrzda gördüğünüz gibi 
~· ltı lıayv:ın girecektir. Tan,am 
turada geç.en hafta. yaptığı gilzel 
lk.oşuya ~n favori göstererni -
Y~~iz. Koşunur. Kısmet ve Bora 
tanü~n lınzanılmas: bizce t~aha 
ınulıtnneldir. 

Kuru üzüm ve indr 

rekoletsi 

Darülacezedeki sünnet 
düğünü 

Darülacezedeki fakir ve kimse
siz 4~ y&\TUnUn 50nnet dDğllnle
ri rllin yapılmıştır. 

Fen~rbahçe kulübü 

kongıreıi 

P'enerDalıçc kulUbU umum! kAt'Plı 
ğinden: 

Verilecek izahat 1lzerbe ldP.re heyfl. 
tını tadjl veya yeniden lntıhap eyle
mek üzere kongrenin 18 eylill 94? 
pazar gUnU saat onda tevltatAde ola. 
ral< toplantıya daveU idare heye~'n. 
ee kararlqtınldıf'ından saym azımm 
n gUn ve o saatte kulOp merkezını 

teıırinerl rica olunur. (A.A.) 

--o--
Altın fiyatlan 

nun bir altmın fiyatı 33 lira 15 
kuruştu. 

~ıı evvelkı Yakıl 1 
4 eylUI 1918 

Vesika ekmekleri ne için 
fena çıkıyor? 

Son zamanda vesika ekm~klerinir. 
fena çıkmasının içine saman ve t.!. 
lıı§ ltarı§tınlması yllzll!ı.den ileri g..:J. 
diği e.nıaşılmıştır. 

CUMA 

4 Eylet 

Şaban: 22 - Hrzır: 122 

Oumart_e.sl 

5 Eshiı 

Şaban: %:S 

R'tnr: 128 

\!aklUe.r \ ı.!'&U F;z.ıınl \'asntı Ezani 
UUneşır 

5%'7 IO:UI 

Bu sene kuru UzU.m ve incir re
kolt~fnin nz olduğu haber ve- 1 
rilm~ktedir. Hariçten bu mal'an_-. 1 
mıza ist~er gelmektedir. Fiynt 

12.ıs ıs.32 t2.ıs ıus 

15.58 9.l'.? 15.62 9 ı:ı: 

18.40 12.00 18 S8 1!.{I() Al<eam 
Yatsı 

trnsa.Jr 
20.U J .8~ 4!0.18 l H~ 

lann yük~leceği zan ve tahmin e S.04 9.06 S.4~ g n,: 
dihnekt~r. ı 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları ._ __ mi'!'"' __________ __ 

1 - 90 Eytam i,8.h! ı•azarteıı 
l - ıı1 'Iekaüt 8.9.9-12 Salı 

91 - , ., daha yuk:ırı Eytam 9.9.9!% Çal'!öaaıba 

76 ,. .. Tclmllt 10.9.9-12 Pe1'3embe 

1 

Yakıtlar tda~erinden maaş alan mütckııidln eytam tıc: aylıklar lU· 

karda yuılı t.ar1.Jerde h!zalarında BU'& numaraıarına göre verUecPg! i!~.ıı 
(9600! olunur, 

1 - Bu ife &.it evrak ve §&!'tn&meıer: l 
A - Bayındırlı~ l§leri genel prt.nameal. 
B - Kapalı zarf uııulllc eksiltme §&rtname-' 
C - Şosa ve köprüler fenol 11ıı.rtnaıne1,i, 
D - Mnkııvele projesi, 
E - Ke;,lf hültuıalan, 
F - Projeler, 
G - Vahidi tlat cedvell. 

İsteyenler bı; evrakı J,eparta Nafia ldüdUrlilğünde göreblJirler. 
8 - Ke§lf bedeli 18890 hra 45 kuruş olan bu l~e ait muvakkat teminat 

mil.dan 1379 l~ra 28 kuruştur. 
-4 - :uı.!i42 ~n itlbo.nm 21 gUn müddette ve kopalı zarfla ekailtmeyo 

çıka!"llan bu işin ihalesi 2f.9.942 pergıembe gUnü saat 15 de ıera olunacaktır. 
ıs - Ta!ıp:erm ihaleden üç gün evveline kadar yazılı olarak vflAyet 

mekamınıı müracp.atıa ehliyet vcsikalan alm&lan llzımdır. 
6 - İhale Nafia mndUrlllğünde teşekkül edecek komisyon taratmdan 

icra olunace.kt:ı. 
7 - Eksiltme 1.§tlraki için 2490 sayılı kanun hükUmlert d&ireainıic 

icabcden temıuat vesair \esatk1 havı kapaıı zarfların muayyen ihale \-a\r~ 
ti"d<>n 'Lir ıı.?&t <.\"Velinc !<.adar komisyon reisliğine makbuz multab!ltnae 
\'eriııcıesı veya posta ile gönderilmesi oarttrr. Postada vukubulacak tecb· 
hürler nazara alınmıyacaktır. (9fl52) 

lıtanbul Belediyesi i1anlar1~ 

Tahmin bedeli 
1400,00 

8675,00 

900,00 

~900,00 

IJk temuıaı. 
10500 

275 63 

67,50 

367 50 

ltfalye müdüriyeti için alınacak ao 
kilo sabunlu ve 60 kilo tokmak.11 klS. 
eelır ile 50 adet .ııahtlyan. 
Haseki hastahanesi iÇln almacak 1DOO 
kilo ldrofil pamuk. 
Belcdjye matbaaaı için (hurda hun:. 
fntı Belediyece verilmek ışarU):le) yap 
lınlace.k 400 kilo hurufat. 
~aza. ruuhaıııebl'~lllk!eriyle tahakkuk 
ve tP.liail §Uh. •.nde mevcut tam{""e 
muhtnç 1960 adet defterin tamir Ye 

clltlotllr'Jmesl. 

Tahmin hcC:t!ıerı ile ilk teminat mlkdarlan yukarıda yazılı i1'lcr ayn 
cyr: r.c;ık eksı.tmeye konulmuştur. Şs.rtnamelorl Zabıt ve Muamellt mtl
dUr!UğU katemjn1e görUleblllr. İhaleleri ll.G 942 Cuma günU s3at 1' m. 
Daimi r:ncUrucnnE. yapılacaktır. Tallplerın ilk teminat makbuz veya me.ı<. 
tupıan ve l•an;ıH n ibrazı !llzım gelen vcsikalarlle ihale gUnU muayyen a.. 
atta Dalmı Er,.lır.lende t.u:unmalan. (9254) 

• .._, ' 1 

~eşllı:tAHa Barbaros tllrbeslnln yanındaki Kö111Ur!Uk tskelest l'ı>lun•ı·1 
pnkf! kaldırım o!ıtrak lu§&Bı kapalı zıırt usuıue eltslltmey~ konulmuştur 

Ke§if bı?dtlt (10238) ııra (76) kuru§ ve llk teminatı ı 767) lira (01 ı 
kuruştu:. Mıı\uı.vcle, eksiltme, Nafia İşleri Umumi, Husuat ve fenni §tut 

nameleri' proje ke~lf hUıtuıasile buna mUteferrl diğer . evrak (52) kunış 
mukatıillndt- Belediye Fen işlcrj roüdUrlUğUnden \'erllecekt\r, 

İhale 7'.9.944 psz.arteSi gUnU saat 15 de Dıı.tml Er.cUmcnde yapıl3.cal<

ltr. Taliplerin ilk temın:.ı.t makbuz veya mektur?arı, ihale tar.binden CP' 
gün evve• Beledlyf! Fen iaterl müdürlüğüne mUracaatla nlacaklan fen ıl 
ehliyet jır.zalı ııartname vunire ve ka.nuncn tbra.zı !C-zım gelen diğer •~
dkalarıle ( 2490ı No. lu :konunun tartratı ÇC\'res!nc!r hnz:rlıync:ı.~'!n "° <· 
tlt mektuplarını ıhııle güııU saat ;4. e kadıır Daimi Encümene vprmelcrj .. . 
'1zımdır. ı 11107) ~ 



·- ' - • o 

At Varışları 

1 

9uncu 

~ 1 Ahn Sahib:! - . 
C/l • lsi:Ilı 

1 M. Turgut Yıldırım 
2 ~. H. Allıı>nı Gur-;ov 

Hafta Programı 

AT 1 N 
,.. . İ -;. . - l -A-·-
• ~ n~ı .ı..".., ... .;ı 1 na.~ı 

\ : 

~I 
.3J 

2 ______ ._..":--_..~r·~----------------"""'!""---------:---'""! 

\

doru er \cıaud Cap 1Mavz.ika l :..
2
> Bnha 58 l 

doru er: , Claud Cap Edeş Mehıııcı 54 

2. ci KOŞU (Bahariye k~su) 
t.lı: ya.,~d!l.kj snlkan Arıtp erkek \'c tl15i tayl:ırn mnh us, mc~afesi 12011 metre. İkramiyesi 250 lirftdır. 

1 S. hara~ın'ln 
2 1 G. Böke 
3 A. Ers::ın 
4 H. Yulıı;eJ 
!i N. Ers<n' 

Hızır 

Dıılıi 

Rind 
5:ıhın 
\ 'ccize 

1 

ini er. 
ııl er. 

1 

kır er. 
doru er. 
<loru dişi 

Hamd:ıni 
I\ühcyliın 

l<ühe)J!\n 
Hanıdımi 

Poruj 

Ay 
Dali'AJ • .'.\fim. Ruhi 

'

Meram 
Yı'dız 
Cin 

3 
.i 
3 
3 
.\ 

~. K. Osnı:ııı 

r.. Boke 
Il:ırrnm 

fi . Yüksel 
P. Halim 

. 2 
~ s 
~:\ 

c. 3 
5 1. 

8. cü KOŞU (li'lorya kmmsu, handikap) 
t~ 'e daha } o!mn yaı;tllki yerli & flcan İngilizlere mahs~, mesafe &i 1800 m.: ikramiyesi :J2S llradrr. 

1 l". Sims:ıro~hı 
2 A. Alman 
3 ı t. A)laç 
4 1 S. K:ır:ıosmnn 

Dt•met 
Kar biber 
Hr~bch 
oıı, al:.ıciro 

• kır dişi 

Yağız nt 

\

doru er. 
nl er. 

Alişah 

Stratford 
Glaud Gap 
Yrcgnskon 

Yusonla l 3 
The. S. Hires 3 
~loda 3 
1 Siberlıın 3 

Dnyram 
Filips 
Ruhan 
Sokolııv 

~ 3 
8 

54 
EO 

4. cu KOŞU (Boz'kurt koşusu, handikap) 
t tç Ye daba yuluwı ~tak; yerli yarnnkn.n İngiliz at ,.e kısmkfara mamımı, me~fesi 2.000 m~re, ikn 

1 S. Knrııosmnn Meneviş 
ı 11. Or:en A lceylitn 
3 S. Knrnosm:ın Tiryaki 
4 1 A. Frlck .Acar 

miyesl 250 liradır. 

1.ır dişi -ıYeragoskon 
al at Oi&a 
doru ,er. Vregaslton 

. dom er. Silverglov 

1 
Mis 
Yerli • 
lılnaıh 

Kamer 

5. ci KOŞU (Handikap) • 

3 J S. Karaosmnn 64 
7 1. Nalcin 58 
.'l S. Karao5man J 54 
3 H. let;n 5tt 

Dört ve <lBha yukarı ya.~aki sa.f kan ~rap at ve kısraklara mahsus, !Jte6af~i ttOO metre, ilnwniiye5i: 

1 K. köklcner 

2 rF. Yur:ıl 3 M. H tur 
4 s. ]' 1 
5 S. füır:ıosmnn 
'1 A. T A~taç 

Bora 
T:ırzan 

Kııımd 
Kamş 

Sidi fütnııri 
TM.ban 

kır at 
kır at 
a'.l at 
al nt 
doru at 
doru ~t 

225 lirada. 

Bulut 
Sübeyhl 

Ccyliin 
Kuruş 

Hamd:ıni 

Kuruş 
Berk 
Kuruş --------

Sim. Küleyletillacut 
Mesrure 
Kırşamsa 

~lebruke 

6 
4 

14 
4 
4 
4 

Arfcady 
F. Allı 
Arkadi 
~Jeclt 

S, Kal'M>8'man 
A. f Aytaç 

t7 
65 
58 
5ı 
, g 
4r 

çırte bılllsler : 2 • 3, 4 • 5 lacı koflllır ızerllldedir 
HdU balalılar: 2,3 4, 5 lacı koıaıardalbr. 

dugünkü rad~ Kapah zarf usulile eksiltme itAnı 
7,30 Program 7,32 VUcudUmUzü ça.. 

f 
3 
l 

lıJtıra!ım 7,40 njans 7,55 _ 8,80 Sen. 
anJk parçalar PL 12,30 Program 12, 
3 Karı!lık pro:!Ttl.m pl. 12,45 ajıuuı 

3,00 _ 18,30 Şarkı ve türküler. 18,()1) 

- Kaatamonu Beden Terbiyui Bölge 811§lıanltfından 

14.9.942 t.arjh pazartesi gUnU aaa.t 16 da Kaatamonuda vflAyet mak •
mmda toplamın B. T. Bölge ek.siltme komisyonu 997' Ura 77 kunıf keşif 
bcclrlli kayak evi inıaatı kapalı zart usull!e ek.eiltmeye lronuhlnıftur. 

Program 18,03 Fasıl aar.ı 18,40 d!ın! 

mUzlğt Pl. :Hl,00 kanuııma 19,15 oyun 
havalan 19,30 Haberler 19,45 klasik 

• 
• 

TUrk mllzlği 20,15 radyo gazetesi 20, 
5 mUzik pL 21,15 temsil 22,00 radyo 
alon orkestrası 22,SO Hnberler 22 ~ 

Kapanı,, 

Şubeye davet 

Mukavele, eksiltme, husuııt, ve fenni oartnameler, proje, k91if 111M . 
88.81 vesalr ~;r:ak Kastamonu B. wbiyeaı bölge ba.§k&ıı!Jk dairesinde 16-
rUlecek tir. . . • . > , • 

1 Muvakkat teminat "748,. lira 11 kunıJtur. · " • · 

lateklilerln teklif mektup!armı n en az "4000 .. dört b!n lJrabk bu tJe 
benzer ış ynptıgına dair vllAyetten almtf olduğu ehliyet ve tjca~t odatt 
vesl1taları ve teminat makbuz:larmı ihaleden bir -.t enel imza mukabi-
lin~ komjsyıma vermeleri llln olunur. (~) 

günü sübeye müracaatları. 
Eminönü 11erll As. ı. den: 2 y 

1 
f 8 l y }: - < • sını .m memuru a -

RASID RIZA 
1 - F.ımtnönü yerli ac. ~ de kr. I ya Nlizh~t ~hı. WAbba!I Rec::ıi 

, ........................................................... 1 

ıe Bayanlar ve Bayla 
MileMesemizde dalma KADL'l ve ERKEK kol, cep saatleri, 
duvar saatleri, altm , .e plltin nl§aıı yth:llk\erl, kıymetli • 
ııöslti ÇİÇEK ve PLAKLAR ve yeni "Şevaliye" yUzlik!erinln sen:;İ' 

~itlerini bulundurdalhımuzo bildirmekle ~f duyarız. 

No. 9 Ba~ak 

14 4 e lnuslı 550 lir n 
No, 9/A " •c ""., .. 

120 elmas .'.12 prrlanta 620 lira 

SiNGER No. 86 
18 elmas 

Saat Maftazaları :s~~;:ata 
.WRES: tSTANBUr .. ~·•~01'11 o.~DDESt No: 8 

................... m:ıı ............................... ~ 
~~~~~~~~~~~~~----- .·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~ 

.. .. _ •• ,.._-: .......... :.·:::: ........... • ... ·,: • ..,,~ ... ·'. _, .. 1 .'-~ •• - ~ •• ' 

ile sabah, Oğle 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman 

•• fr ... , 0 • .. 0 1 •• • ,•,• • ----Em--
Karar HültiatUtJır 

ihtikar 42/416 

Milli korunma kanununa mu.haa 
ıereııen Büyükadarla Çınar ce.dd~· 

si l :i numarada hııkkal ticaretile 
nıe• ••• ' Siınon o~lu 1'iko Yağlıoğlu 
hakkında l stanhul mim koruma 
mahkemesinde cereyan em-n mu• 
hnkemeo;i neticesinde suçlunun fili] 

sabi~ olduğundan milli koruma ko• 
nununun 32/A, 59/3, 4,63 maddr• 
leri mucibince hef lira ağır para 
ceza& ödemesine 'c yedi ~ün müd. 
ddle de dükkanının k:ıpatılmasına 
ve hüküm kat'il~lil!i nde ücreti 
suçluya &it olmak iizere kara huln• 
sasının Va\ıt gazetesinde neşredil-
11neslne 34A7.942 tarihinde kHrarvr. 
rltdl. (9575) 

Karar Hülilaııdır 

lhHKdr IU/ 233 
... 

Mlıt korunma kftnununıt muha
~fetten Beşikta~ :)air Nedim caıl• 

desi 130 numarada tütüncü ve al,. 
lar ticaretile meşgul Osm:ın o~lu 

Mehmet Nuri Akan hakkında İs!ıın• 
ıbul mill.i koruma mahkemesinde ce
reyan eden muıhakemesf netice.sirı .. 
d~ suçlunun fiili sabit olduğundan 
miat koruma llı:anunUDUJ! 31/3, 
59/3, 4,63 maddeleri rnucibint'e 
beş lira ağır ı>ara cez:ısı öclcmc~·

ne ve lCdi gün müıldellc rle düh· 
kAnının kapatılmasına ve lıükü~n 
:kat'ileştiAlnde ücreti .suçlu~ a alt 

olmak üzere karar hula~asınm \'r -
k4t 1ıa24'csinde ı1rrırerlllmffiine 

YEN • 
1 PUDR 

1RenklB 

ÖNÜND 

Bu Pudralar, 

"Colorimetıl4..., 
istihsal edibıJtti' 

'.tırmez • "E 
TENıN' dır Yağmur 

GÜZELLICtNJ ı:'ra rağmen bOIO' 
ON MİSLi sabıt kılu-, En ~ 

Teninize eıı 'uygun dans salonunda 
gelecek pudranın fam ARTTIRIR bumun parlamaJlll' 
''C bı.kild renrini \'e• ru olur Tenini' 
ren yeni bir "Coloriınetriquc., nennln ve scvımll olur. '{eni 
makine icat edilmiştir. !on pudr.aşmı bugün tecrübe il" 

ve hemen dahn genç' görün{lll ~ 
Bu sayede, şimdiye kadar gijrül· Tokalan puc!rası kullant"'l• 
cnemiş derecede emsalsiz guzclliktc neticeler "nıacatuuz teınio9 
yenl pudra renkleri istlh:ar edilmesi Aksi takdirde p3ranız l~dct 

1 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 29-8 - 942 V?ziyetj 
AKTtF. PAS1E 

yıtlı lcv:ızun -.e muhabere srnılJarı• (354S!l) ıle :rd. J>. Tgm. Ahrlullah 
11a mensup l'.k. .sıtba)l:ırm 8 eyFii 

1 
(49441) in acele şübeye r.elmeleri. 

nTATR081l &atide Pttlda ...._ 

ONLAR l!JRMIŞ lılmlABINA 

Vod.U - 1 - Perde 
25.~.942 tarihinde karar verildi. 

(9536) 

FARASIZ oC'"ELLiK KUTUSU - Derununda .(beyaz ve 
renklerde Tokalon .kremleri ile muhtelit rcnkl~rde TokaloO 
rasının nUmwıclerlnl havidir. 

Atııbalaj ve sevk ma:ırah olarak 20 kuruşluk blr pulu 
adresa gönderiniz : 

Tokalon Servisi Po~ kutusu 622, İ:ıt.anbul. 

~ 

.._: 
Altm: 8&11 kttogı-aın 

Banknot 
''·616.47' 

Ufaklık 

Wıllıll'1,~I llıluhabtrterı 

rurk !Arasl 

ff aritt.ekl M o b ıılltfter: 

• • 
• ..... 

/ , 
• • 

Altıi: : ~an KJlogT11m 2a.eıams 

A!tma tnbNlll kabU ~rbeıt 01.ıv . 

Dı.oter d!)vtzler '"'e Borçlu k.P.ir<.nı 

M~~~n 1 • 

Bftzkıe l'ahYfllerl. 
De..-ubte e~ıten enakı oaıtd•,·~ 

kar.oıııgı • , 
Eı_ıtnunun 6-8 lncl mAddel"ri!ıe 
tevtıkan Hazlne .tararır.daıı -.ı..ı. ... 
~dl yat • 

Sf'Jıl"dst Otl:.dsau 

TICAl'l senetıer • • 
l!:ıt.'ıanı• wt Iıüıf/CLlt COzdar:ı: 

Denıbte ecttıen evrakJ nak.. 

' diyenin iter~~., eııbam •• 
tabYW\t (ftlbaı1 luymeUe.) • 
Serbest esbem -..e t.aftvUat , 

Avaru>luı 

.Altnı " dOTiz llzer'.ne avana 
Tahvt'M üzerino a"l'aru 

• • 
• • 

Saz ı..,ye kıaa vadelJ 4VaM , • 

BN!ne~ WO No. ıu kanuna ~ 
aç.ıa.zı.a..ıtuı Qraııııw ı.vaD11 • • 
l~rıa, • ı 
~et!ı • • 

ıoua.1.0.ıs,ro 

'7.58'7,589,-

212.085 "'' 

456.0'!'! 36 

SS.684. '700,::.Ç 

-.-
84.414.806.l 7 

158.'748.5!i3-

Z.U21.62J -

8-17, 18'7.0~ J ,!!{) 

44 92'7.8'79,UJ 
10.506.448,(5 

s 09G 31 
15.9116.861.4'7 . - .-

2.w ono.ooo,-

. ...... 

11 !. '71)3. '715,90 

"6.eıt,36 

8lU)99,60US 

1111 15!6 9t:!, ·-

an. ıs1.031 so 

S5.W.8Z388 

! 55.909 '7-1'7,ôS 

,.600.000,-
l!.&6.84~.83 

llerma79ı 

ta~~· 
Ad! n fnluJlde 
HUSUll 

J'edlH1Ucleld llia...-rı 
Dennte edtlen •Yrakr D&kd179 • , • 
Kanunım 6--8 lDaa aıaddeleı1De 

tevtlksn Has!JM taratmd&n ~ 

tediyat • • 
~nıbte edllea "1'&kl oaıtdtye 
b&lttyest , 1 
Kartıııgı tamamtıD aJtm olanll 
lllveun ted&YUJe ft99dflea , ! 
~eeakont mukabili DlnteD t..da. 
vt.lle va%edllen ' 
Hazine)"! yapılaı. altın nrpbkb 
anıa mukablll 8902 No. b ıaunaa 
mvcıblne UAvetea tedaYW. .._ 
zed!len • • 

MW:VDUATı 

Türk Liruı 

Altın: Satı Kilogram 1171..IZ'! 

3830 No. tn llaftuaa ırtre a&ıne1'8 

açllıın AT&Jlll makabW lıe'fclJ elQ.. 

n- altıntarı 

9aO Kilogn.m 515.IH 1.9,,9 

l.4H.1S.5,'llı 

i.000.000,-

u.nı.nı.-

J.M.ae.t4ı,-

'0.000.000 -

!88.1500,000 -

t~.300 011() -

11 'l.5158.0'J!i,11 • 
1.%M.184 n· 

DGTls Taahbftdatı: ,------
AJtma tahvW llat!U dOTlsJer • e: 
D!ğer dOVtzler "' &!ac&Q km. 

-,-
27~ll.I J ou~ 

ring bftldyeted • , 

MalaıelU • ı 

Yı!kb 
l.011.674.~ :,tı9 

""Ha 

.....-:,. ıw.u... 193q t.1:ı1ll!nd~ı:ı lt:lb&Tea: lmmtt> ~;.""' ..,,. • -.~~ '!'°'"l'!!ı• lTata 1' s J 

1.5,000.000,-

16.tJ2.JS.S.'13 

eı:s.r;ze.ın -

' 118. '790.%39,90 

'78.124.181.90 

!'7.%8'.101,42 

Hı .sın.ou .oı 

1.011.nuı11t1 

Ziraat MeAtebi Sabit Sermaye çiftliği 

I~omisyonunJan 

Yula/ 

l\Jlldan 
Kilo 

~000 22 
Arpa 6000 22 
Kuru bakla 12000 , 20 
h'.Uabe 12000 14 
Kepek 30000 14 

) 

) 

l 

Mazot 12000 21 S ) 
)',cnzln 800 u ) 
G:ız 300 29 ) 
Mobiloll BB 1500 80 ) 

IUc tf'mlnatı 

Lira 

675 
tf 

7.9.942 pazartt~ 

126 • • ıosO , 
315 • • ıı 

806 .. • 11,sO 

. ot 
1 - Çi~~llğiı. yuknrdıı. yazılı lhtlyııc'an eksiltmeye konuımuft 

ılltme gUn ve aa&t1 l:ilz'lıarmda &ISsterlla:.lHir. Ekslltme HalkalI'd' ~ 
mcktebı binumı.Ia topıanaıı çiflljk aatınalma komısyonund.a ,_p~ 
lııtekl lerin vaktıııde çlrtl!k veznesine yatıracakları tlk teminat _. 
ile yeni yıl Llc:ırct odaaı vuikası ve kapalı eksiltmeye ald tekljtı•r;;'~ 
2490 sayılı ıcanunun tll?ifl dalrca;nde hazırlıyıı.cakıan zartıanDI ~I 
h~lannda gHşler!!en saatten bir saat evveline kadar komlayona _ ..s 
nıui<abillnd"? ,•ermeleri •'Po!ttada olacak gecikmeler kabul edilmez ... ;'!j. 
alitmeıerde IDe tı;zalannda g6sterllen saatte komtayona müracaatı~ 
nııme ve er.>•tnameyi her giln latanbul ziraat mlldUrlUğUnde vı 
da:CI çiftlikte görmeleri. ..ı/ 

2 - Mazı:t, benzin, pz ve makine yatı lç!:ıı mntcabblde mal t".J. 
~dıyeejnde ıtcsileCt'k kazall1',,. buhran ver~Uers De mukavele, teıııı.ıs-!,? 
tuhu, f.1!ııllm ve muayene masrafları ve damra realm!erı bllAhere ~f 
bedeline fllve clarak verilecektir, ~ 

S.\HIBJ : ASJ.v u~ tiasıJdııfı yu: \'.\KJl ll.frU' 

Omam! Ne1r111b idare eC!ea Relik AJunıl!f s~~nPI 


