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Milletlerin 

istiklali denilen 
•• 

şey oz görüşlere 

göre mi değişiyor? 
Almanya birçok memlekeller 

işgal etti. Alınan bakımından, bu 
memleketler işgal altına giımek· 

8. Hitler 
ICral Boris ile 

görüştü 

Görüşmenin, dostluk 
zihniyeti içinde cereyan 

ettiği bildiriliyor 

Şekersiz 
kahnmıyacak 
Şeker şirketi.icap eden 

tedbirleri almıştır 
--------

ten çok fayda görmüşlerdir. Bu Bcrl!n 25 (~.A.) - ~i.thre~ 
milletlerin istik.lali elden aitmek umum~. karargahından teb~gA edıla· Aı*ara 2S (llelefonl.) - Şeker seılı.: miktarı göıtennelı:tedir. lstihıa• 

. .. .. r. yor: Fuhre. 24 Martta umuma karar- fabn1tal.rı tidceti cuma günü yedin- lin bu artııına mukabil ayni •ene 
şöyle dursun, kultur alanında ve gahında Bulgar Krala Boriı'i kabul ci a]ellde içtimaını yapacaktır. idare ic;lnde istihlAk miktan da artarak 
iktisat sahasında Almanyanın etmis, k-endiıi ile uzun ve samimi bit' meclW tarafından hazırlanan Tapor- 106 bin kü1Ur tona ibalii olmuftur. 
değerli yardımını kazanllll§lar, görüımede bulunmuştur. Cörüıme da, içinde bulUACluğumuz fevkallde Şirket.in 941 yılma ait ~fi kan 
ileı·isl için verimli tohumlar at- •on büyük harpte Almanya ve Bul- zami:t:1~ et~m~~eti.n~e 2, 180,000 liradır. Yine ayni sene 

. ali i b garistan ara11nda teessüs eden silah mem tin f eraz 1 ı~ın içinde pancar ziraatinde 8 7 bin köy· 
nuşlardır. Yabancı ~!S., n n ~ aricadaglığı ve Clostluk zihniyeti için· icap eden hütün. ted~i.rl~~ ~1ındığ!, lü çalıgml§ v~ bunlara 9, 700,000 
memleketlere getlıdıgi bereketı de cer-eyan etmi~tir. Kral Boris a'\:- pancar tohum~ ıılenıun ~yı bır v~zı· küsur lira pancar bedeli ödcnmi§tir. 
arttırmak için Almanya bunları şam yemeğinde Hariciye azın von yette bulundugu kaydedılmektedır. Bu yekun geçen sen den J. 788,000 
Mihver birliğine de almış, yeni Ribbentrop'un misafiri olmuştur. Rapora göre, §İrk.et 941 sene.sin- .,.e evvelki seneden de 3.4 79,000 
Avrupa düzenine ortak etmi§til". Kral, 25 Martta Karinhall'da mare· de 556 hin küsur ton pancar ve 6 7 küsur lira fazladır. Şirkot tarafından 
Bu cümbüşe girişmiyerek acık· sal Göring'i ziyaret ebniştir. bin ton §eker iııtı1ısal etmiştir. Bu Eskişehirde kurulan :ispirto fabr" a ı 
t k 1 tal'hsi ·ıı tl . · Macaristan ve Bulgaris- miktar, şeker ııirketinin teşekkül et· 2,411,000 litre ispirto istihsal et· 
n a an 1 z mı e er pışman t k d k tiğindenberi isbnsal edilen en yük- miştir. 
olacaklardır... an ne a ar aı er 

Alınanya böyle dı.işuniıyor, verecek 
böyle konuşuyor. Japonya bu fi. Alman hududu 25 (A.A.) - Bri· 
klrdedir, bu yoldu hnreket ediyor. tanova: Alrr.an mühendislerinin Bul· 

ingiltere bu inanda değil.'lır. garistaııda 24 yeni hnva meydanı ve 
Yabancı işgnll altında eziyet çe· 50 :inme me.}danı inşasına nezaret 

ettikleri ve Almnn ve Bulgar kıtala
ken mllletlerl kurtarmak için dö· rının yeni yapılan stratejik yo1lan 
'iıştiyor. kullandıkları temin edilmektedir. 

Ne tuhaftır ki Londrada çıkan ilkbaharda Almanlar tarafından ya· 
, Tımes» gazetesi İngilterenin, pılacak olan' taarruza iştirak için Ro· 
milletlerin istik.lali hakkındakJ ~a.nya~.ııı ve Macal".i.st~nın ~ç yü.z b~ 

. . . •. , , . . . kışı gondc~eccklermı vadettıklerı 
gortişunu bılmıyor gıbıdır. Bu ga- söylenmektedir. Bükreı ve Budapeı-
zete, «Nevruz,, bayramında yaz te hükumetlerinin bu iki memleket 

Zeytinyağı ihracı 
yasak edildi 

Elinde 20 tenekeden fazla malı 
bulunanlar beyanname verecekler 

dığı bir yazıda öyle diyor: arasındald gerginlik huehiyle iyi ta· -
.a. - 1---a 25 Zey.·:nv•ı;.ı :ihr•cı- ler ve fabrikalar) pera'-end..,.:, yarı 

«İranlılar eski devirlerde bu- lim görmü~ bazı kıtaları ihtiyat ola- ~yuak _ .:l.!lm- • le_..,_ ·tm"'. ., ...... ' nın 11DU1 mınc ar.ar ven ı•· toptancı ve toptancı tacirlerile ko-
gu"nku·· kadar rahat deg~illerdı' İn· rak .atladıkları da bir ha1dkattir. . y ğl ~'- l la .J ·ıı . 'h " · M h d tir, a ı t11DUtn ar .gen erm ı ra- misyoncular ve depocular, bakkal· 
giltere ve Sovyet Rusya ile yapı· Romen - acar U U· cı d., durdurulmuttur. lar ve rehin olarak ellerinde bulunan 
lan anlaşma bu :memleketin ge· dunda çarpıtma yok · Vilayetin tebliği zeytinyai 'Ve parnukyağlannı illn ta· 
rek iktisat, gerek kültür sah~· Bükn!t 25 (A.A.) - )yi malu· ı _ Heı: çefit zeytinyağ ve pa· rihinden it.iharen Bele~ budutlan 
da birçok ha.şanlar elde eunesi- mat alan Ukert mahfiller hudutta nıukyaji topta utııla:n yeni bir W>· dah'liode .olanlv ilim takip eden 

b 1 R M lı: günün aktamtna bd.T Belediye hu-n sebep olm~tur. Bu hareket u .unan um.en ve acar "':_Yeti liie kadar yaıak edilmiı ve •taiıdi· dutları haricinde olanlar niha•et ü,. 
~ il l . i"'" h 1 len arasında çarpıımalar olduııuna tc.i ıeıe&tar dahilinde bey.ana tabi tu- " .. 
ranın er sı ~· . e.y~ı· ı .sonuç· dair yabancı menLalardan .gelen lıa- tulmuttur. A:nea)[, perakend.cile,rin gün zarfında bir beyanname lle ida

Iar doğuracaktır. Dılenz kı istik· vadiı~in hepaini yalanlamalttadır. iı:amt bet kiloyu geçmemek üz~re re amirler.ine bildireceklerdir. 
!fili seven başka memleketler de Macar • Rumen hududunda, bli· n.ü•tehliklero ~calı:lan utııları 3 - Bu beyannamelerde boyan 
iranın bu anlayışlı politikasın- tün memlekette olduğu g"IDİ tam bir serbeetir. edilon zeytinyai ve pamukyajlannın 
dan örnek alsınlar ... ı sükunet hüküm sürme\tedir. 2 _Elinde ve emrinde 20 teneh cinıi v~ n~leri m&tarları nerede 

Aklımızda kaldığına göı·e İngl- D ğ t ofı·sı· veya Lun .. tekabül eden miktardan bulund~I·? kime ait ol~ukl~ra kap· 
• • !' a 1 m a fazla her çefit zeytinyağ Ve pamu\.• larının CJ°181 ayn ayn gMtenlecek. 

lız ve Sovyet orduları rana zor- .. h 1 d . ~ 4 R • .. -'-l.,- .. _ı . , İ . yagı u un uran zeytınya15 ve pa- - eamı muıtcın ııı;, mueıscacıer 

la gınnişlerdı. Bunu ran ıste· K d t b•t• mulcyağ müıtdılikleri (Tağsimane- lbeyan kaydından müstetnadır. 
memişti. Gene hatırlıyoruz ki a ronun eı ı ıne 

bu işgale sebep, İranın ileti- dünden itibaren baılandı 

Ay adlarmdan dördü değiştiriliyor 

BU SABAHKİ 

Sofyada 
tevkifler 
yaplldı 

Tutulanlar araımda bir 
general, bir albay da 

varmıı 

TELGBAFL.A.B. 

Akdenizde 3 
gün süren 
muharebe 

Hafif bir İngiliz filosu 
kuvvetli bir İtalyan 

filosunu kaçırdı 

J,oııdra 26 (A.A) - Sotyada birçok Londra 26 (A. A.) - Ak& nWde l 
tevkifler ynpilııu§tır. Tutulanlar n:ra- gun suren bir h:ıva ve deniz muharc 
sındıı. generoı Da.rinof ve albay Tayef besi olmuştur. Bu muhar bede hafı[ 
de va.rdır. Komfuılst tıenıay111u olıınlo.- Ingillz deniz kuvvetleri lt.alyıınlarm 
nn tevkif cdlldlk1erl söyleniyorsa da 35 bin tonluk Llttorla sınıfı bır zımlı
bunla.rın Bulgarlstanın n.'tker gonder- sını tol'])llleıiıişler ve ntcşe 'IOC m ıer, 
mesinln aley'hlnde oldukları anla§ıl- bir kruv:ızörunu ağır ha.sara uğrat
maktadır. Bulgarlstan'dıı. heyecan ar- mı§lar, bir kruvazore de t bcL ka -
tıyor. Durum Yugoslavynda hükfUnet dedllmlştlr. Bu hususta Bahriy Nen
dnrbeslnden evvelki vaziyete ben:?:iyor. reti şu tebliği nC§retml.ştir: 

Londra 26 (A.A.) - st.Gkho·m·den 
blldlrlldlğine gore. kral Bons'in B. 
Hltıer'le görü mest ÇOk uzun sürmüş
tür. 

Mııltn'ya muhlm leva ım gotur
mekte olan blr vapur knfllem p:ızar 

gunü 4 kruvnzorden murck'tC'p bir 
duşman filosu taarruz etme · L:;temtş
tlr. Amiral Vine'nln kum:mdnsı .altın-
daki hafif kruvaıorlerlm le rnuh p-

5 1 h • ı Jer derhal taarruz ederek bu d n U şayıa arı gcmllerlnl u;;akl~ınnıslardır. Bu 
kruvo. örler Llttorla suuf1 b r z rh ı ve 

Alman Haridye nezareti 
bunları yalanlıyor 

Berlin 26 (A.A.) - Dünyanın 
her tarafına yayılan sulh §aİalannın 
asıl11z olduğunu Alman Hariciye ne
r.areti bir kere daha bildirir. Bu gibi 
şayiaları, yaymakta menfaati olan• 
lar çı1ı:arıyorlar . 

Birmanyada 
Japonlar çabuk 

ilerliyorlar 
Tungo'nun ıimalinde 

bir tayyare meydanını 
ele geçirdiler 

Londra 26 CA.A.) - Bimıa.nya.dıı 

Manda.lt\Y yolu Ü2Xlrtnde ağır çarp~
malar oiuyor. ~ Tango'nun şi
malinde bir tayyare meydanını ele ge
çlnnl.şttr. Japonlar ha.va meydanlan
na nRtr akınlar y.ı.pmışln.rda. 

\'icbr 26 CA.A.) - Birmandaya mu
haroben1n butun yüku ÇinWere yük-

agır 2 kruvazor ve muhripl-erle bır lk
te tekrar gorunm tur hı Uz ı
Jerl pek hafif olmn.kl beraber d~rh 1 
harekete geçmi Ur. Amiral Vine m h
riplerl hücuma scvketm.ı.ş, kendı ı de 
top ııteş! açmıştır. Muhrlpl r du :ı.n 

gemılerlne beş bin metreden nz l ·
laşml§lar \e torpil atmışlardır. L tt.>
rla slstemt zırhlının orttı.sına b r torp ı 
lsııbet etml§tır. Top at llc de zır'hlı
:oın kıç tarafı tutuşturulmuştur. Bn 
azlmkI\r hücum düşmanı .şaşırtmış, 
dilfman temas ya~dıuı çeldlm~ 
başla.ml§tır. Bh· kruvazöre blrluıç r.u..
le isabe~ etnılf, bu gmnl atır hasara 
uğramıştır. Bu kruvazore de isabetle• 
olmuıtur. Ingillzlertn bir krtl\'MÖrile 
S muhrlbl ha.san. utram~ da ha C' 
ehemmiyet312ıcllr. 

Paznr gunil İtalyanı r tayyıırelerl• 
bütün g{ln bomba. bücumlan yapmış
lardır. ôg•eMrı sonra ihücwn son de· 
reee şlddetıenm.i§, 160 bombardıman 
tayyaresi buna ı tlra.t ~tm.lştlr. H~.blt 
ııemtye isabet olllUUnlltır. 
Pamrtosı günu tekrar havn .hucum

ları yapılmı~. ı vapur isabet alarak 
babnlf, 1 İngiliz muhribi de hD. ra 
u~114Sa da llmo.na gtdebllmiçtlr. 
Sah sn.babı hucumlıı.r yenilenmiş rıı.
knt hasar ynpamam~tır ı 

Lonılra 2G (A.AJ - Başvekil . 
Ohurchlll, Akdeniz filosu kumandanı
na bir telgraf çekerek hatır bir İngi
llz kuvvetinin mühim İtalyan kuvvet
leriıli ağır ho.sara uğratarak k.ıı.çına
ğa mecbur etmesinden dolayı bu filt> 
kumnndan \'e efradını tebrik etm1'Ur. 

saduıı ve kiiltürünü yükselt
mel( ve İranlılara rahat ettir
mek değil, Rusyayn yol açmaktı. 
Umardık ki ciddi bir İngiliz ga
zetesi, htikômetinin guttüğü dd· 
rüstlük ve milletlerin istikrnline 
hiıunet politikasına bağlı kala· 
rak, doğruyu sôylesin, Nevruz 
gunü İranlılara büsbütün başkq 
dil kulJanarak her işgalin bir fa· 
cia olduğunu anlatsın. İran is· 
tıklaline acı bir vuruş olan bu 
zornki, fakat geçici işgalden do· 
layı lranlıların yasını nzaltmayo 
çalışsın. 

Ankara 25 (Telefonla.) - Dağıtma 

Ofisi kurulması hakkındaki kara.ına
me bugünkü Resmi Ga7.etede çıkmış
tır. Bugün 1a.şe müst.e.,a?"lltında blr 
toplantı yapılarak yıı.kında faaliyete 
geçmesine çalışılan Ofis kadrosunun 
tesbitine ba.şlaıını1"tır. 

T eırinievvel teırin, teşrinisani kaıım, kanunuevvel lenmiştir. Mandalay yolu kesilmifUr. 

ocak, ka" nunusani il kay olacak Yeni Delbi 26 <AA l - Japonlar Doğu cephesi 

Hiç bir vesilenin biı" rnemlekc· 
tin zorla is~alini haklı gösterme· 
sme aklımız yatmadığı gibi, hig 
bir işgalin de bir millet istiklali· 
ne uygun olabileceğini havsala· 
mız almaz. O halde Almanyanm 

Kararnameye gore, Ofisin kadrosu 
Veldller Heyetince tasdik: edildikten 
sonra tekemmül cdecekUr. Kadro, ı 
umum mudür, lüzumu Jrodn.r mMviıl 
ve memuı'dan ibaret olnco.ktır. 

Yaz saati 
Ankara ::ı:; (Telefonla> Vekiller 

Heyeti, yaz saatinin tatbikine ı ni
sandan itlbal"('n b:ı lanmasınn kaı-ar 
verml.itlr. 

Kasımpaşa yerine gene-
1 

ral Kasım mı diyeceğiz?! 

ııe suçu var, Japonyayı nasıl hak Halkan gazetelere verdiği ilanlar 
sız çıkannz? İşgalin iyi yahut ara::~a garip tabirlere r-:s~anıyor. 
kbtiı olması, bir memlekete zorla Meeeli cMerhum mareta! filan~anm 

b d 1 Ü 'f torunlanndanıt... Halbuki bahaı ıe· 
giren ya ancı or u arın nı or· çen .zat. yarun asar önce vefat etmit 
masile, yahut bir yerine ~itli bir miitirdir. 
olmaslle mi değişiyor? Türkçe bir ibarede böylelel'İne 

İstikHU, dokunulmaz bir var· anar~ diyecek oluraak. Y•Yaf yavat 
«Avaapaf&». «Kuımpaf•• i1h gibi 

lıktır. Uğuruna milletler can ve· •mıtlerin de iaiml•İfti cGeneral 
riyor. Bu anlamı her salgıncının /' yan, «General Kaunı. haline ge
çıkanna göre yontup biçmek en tirmema ieabede-cdd! 
kutlu bir inanı eğip bükmeğe ben- Unutmamalı 1ö her tabu. kendi 
zer. Çok teJV.ikelidir. Böyle ÜS· yqadıfı devirdelıi sıfat n elkapla 

tunkörü politika oyunlarına gl· =~ ....... ""'""""'"uaıııum-........... _ 
l"işmek, İngilterenin benimsediğ1 cıanlayı.şlııı siyasetini < istiklAiinl 
buyük istikıtU ve hürriyet davası· seven başka memleketlere örnek'> 
nı zayıf düşürmez mi? diye göstermesidir. 

iranın. Sovyet - İngiliz işgalin- istikrnlini seven her memleket 
<le olması «Times ~ yazarının de- yabancı - hem de çifte - işgali· 
C:!iği gibi, lranlılan çok rahat et· nl mi özlemeli? 
tirmiş midir, bilemeyiz. Almanlar Ya ((Timesıı aldandı, ya biz 
ve Japonlar da her işgal ettikleri yanlış anladık. İngilterede böyle 
yerler halkı için tıpkısını söylü· şeyler yazılamaz. Çünkü İngiliz 
yorlar. Hiç anlnmadığımız nokta, düşüncesi bu değildir, olmama· 
•Tlmesıı gazetesinin, iranın bu Iıdır. Necmeddin Sadak 

, 

Ankara 25 (Telefonla) - Bazı sevkolunmuı.ıtur. Bu layihaya göre 
ıı.y iaimlerinin değiıtirilmesi hakkın• Teşrinievvel ayına (T~rin). Tqri· 
da Refik in~ tarafından yapılan nisani ayına (Kasım), K&nunuevnl 
teklif Mecli. Dahiliye encümenince ayına (()çak), Kanunusani ayına da 
tedlo1c edilmit ve layiha Meclise (llkay) denecektir. 

··········~·································································••11 

- Bı. haftadır sokağa çckamıyorf .. 
- )'al .. ~ ~.reye tükUrUyort.. 

TunS'O ile bu şehrin şlmalindekl Plyn-
mana. arasındaki yolu ke.smişlcrdit. 
Durum bugün belli olacaktır. Bu cep
hede Çin kuvvetleri ve ufak İngiliz 
tCfklllerl vardır. 

Andaman 
Adaları 

Japonlar tarafından 
işgal edildi 

"ı:enl Velbi 26 (A.A ) - Resmi teb
liğ: Japonlar Bengal körtczlndo An· 
daman takını adıı.lannı lfgal etml§ler
dir. Adalardaki kuvvetler birkaç gün 
evvel geri al~tı. Kadın vo çocuk
larla ahalinin büyük bir kısmı d3. ada
qan çekilmU,tı. (Andaman adalan 
Rangon'un 600 kilometre gnıt>lnde, 
Sıngapur - Kalkuta yolu üzerindedir.) 

Vicby 26 CA.A.) - Hindistan® Kal
kılta, Madras ve Kam 'deki Jw.dın -.e 
çocuklar çıkanlıyorlnr. 

Salomon adalarını da 
ele areçirdiler 

Tolqo 25 (A.A.) - Japon u· 
le.erleri bütün Salomon adalarım ele 
geçinn.itlcrdir. Buraları Avustralya• 
ya saldırmak için mühim üslCTdir. 

Malta'ya hava akıni 
Malta 26 (A.A.) - Dünkü 

hava akını. çok ıkldetli olmuştur. 
2S düıman tayyaresi diifilrülmüttür. 
f ngilizlerin tayyare kafl\>ı yoktur. 

Mısır seçimi 
LnncJ.ra 28 (A.A) - M.Lslr;lalci ae

Olınde Nahas pap verilen reylerifl 
ytıme do'ksanını tazanm.J§tır. 

Sovyet kuvvetleri 
Stalino'ya yaklaştılar 

Londra 26 (Radyo 7,15} - Gcc" yn
nsı Moskovada neşredilen Sov~-et te'b
ll •l: Dun cephede durumda. de ttlık 
olm~tır. 

Londra 26 (A A.) - Sovy t kuvvet
lerinin Stnlino şehrinin knn.r mahal
lelerine kadar geldik! rl b ldiriliyor. 
sıvll halk glzh sllahAnnı çıkararak 
ınt knm ndıkl:ınndan, Alma.ul:ınn du
rumu fenadır. Burası ilkbahar taar
ruzu için sıçrama tahta ı va~ıfeslnl 
gorecektl. 

B. Maisky'nin sözleri 
f,ondra 26 (A,A.) - SoVYCt eırıst 

B. Mal.S'ky, şartt cepheslnd teşcbl>us 
SovyetJerln elinde oldu~ı.mu be bunu 
nrtık Almanlara bıra'krnıyacaklannı 
söylemiştir. 

Hava Nazırı Sinclalr, Sovyet. elçi6ine 
cevap vermlf ve Rooyada Inzillz ve 
Rus tayyarecllerl ıı.msında sıkı bit 
dostluk olduğunu söylemlşıtr. 

Amerika ayanında Ruıya 
aleyhinde söz 
söylendi mi? 

\'ıaşinrton 26 (A.A ) - Ayan mecll
sind~ Rusya aleyhinde sozler &ÖflendL. 
ği asılsızdır. Billtla Oenup hilltllmet
ler ô.za.smın muha!azakAr olm.Mına 
ratmen, Rusyaya yardım içtn lttifnlda 
IJaırarlar \l'erllml~tlr. 

İngiltere Suudi Arabia
tana bir heyet gönderiyor 

J..ondra 28 CA.A.> - Inglltere hii· 
kQmetl, SUUdi Amblsta.n'a blr heyet 
gönderecektir. Ht!yet topmğuı TCrLm 
kudretini arttınnak için sulama ve dl
ğe[ zlral ıoıert lnoellyecektt.r. 
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Diin Geceki ve Ba Sabahki aber er J 
1 Harp tebliğleri f Doğu HARP DURUMU 

1 

Riom 
muhakemesi 

Hindistan'da 
Görütmelerin neticesi 

hakldnda tahmin 
yürütülemiyor 

Alman tebliği cephesinde ·11-j---J ..--A--d----•·,· 
=~~~~ = oPdul&n durgunluk 

11

, apon ar n . aman r Şalütlerin dinlenmeıine 
Ken; ~ tlüpıw>ın oı- iı d 1 • 1 tt • 1 · devam ediliyor y eai Delbi 25 (AA.) _ Miitlti· 

~~emı~=~~~ iki taraf da yakinda ! a 8 af illi lfg8 e ) Cr man cenUy.ti batkam 0ıma ~ 
~ı!1n!ı:an::' ~ l>aılıyacali muharebelere ~:~~ '=1e ~ ~ile ::::'t:it!: =:: 
tıtaıannın ka111 toyım.la11 :;Jbünden hazırlanıyor · · '' •myyare sürilet4nin Mame'da 1 nc1 JUad ile gör~cği sanılıyor. 

B• d J !1 • ı: - k t• d kolorduya hileuın ettaıeısln:t ~ ken-tınlmı~br. 1
• ırmanya a apon aen oare e ı evam dllertn<ı mubblle edilemediğbıi dr/· Sir COppe Bengal valisi, Hind»-

Harkof doğusundaki cephe üaerlDıde S&okholm 25 (A.A.) - Bugunlcrdc ı' ediyor - Japon kuvvetleri bütün Salomon lemiftlr. Asker, çok miilııemmbl mu- tMı Batlumandaııı ıve hava kuTvet-
Alman kuvvetleri tarafından =ılan cepheden pek az ha.bet nlmınası şoık ta-.emet g<'ıetıelmiı§ n de Alman t.arıık- Jeri bmandaniJe biT kere daha CÖ-
ınuvaffaklyetıı mevzii taamı ea- oepheslnde hart"kAtın bir durgunluk 1 adalarini ele geçirdiler ıa.nrun muaaım ~ Ftazım U.t- rüpn6ştür. 
nasında düşman insan ve ınaUıecne devresi geçlrdi~nl ~ektedir. · ı lamu yanmçtır. Oene:al, maiyet.Ut- • • 
bakımı~dan ağır mytata uğraml§t.H. Umumiyetle çok kısa ol.anık her rüıı i Uak dojuia: Doiu cephesi: deki kıtalar efr'adma t&Hm ettimıek YeDi Delbi 25 (A.A.) - .ffir 
Cephenın §imal kesiminde, alli.b aı- ~red1len ikl l'leSml tebll~ başka içln katı mik:da.rda tüfek mermisi bu- Amerikan kaynağından bildirildiğine 
tındaki hucum kıtalan tcşk.Werl çok ,.._.__ 'dan h kat ... _,_..._..._ _ _._u; 1.;.._., ... ,ıı,,_, -nu.•--- _ ..... _._ ı ·· 1 "it b\&G eti H" cliat 
güc hava şartlan ve sarp a.mzide --mı. ' are u ua .... ..-- .... .. Japonlar Benga1e körfezinde, Sovyot tebliği durumda eleği- ---er•... ••u•uauu. .IUUU.,.... 0 - ıore, n~ ere m m ana 

- le e süren birçok çet.ln taarruz hlç bir sarlr.. h:ıber verlbnemektedh". Birmanyn sabili arrklarmdaki "klik olmadıijını bildiriyor Al- mad~, tahkimat 1~ ı;~tıo bu- tam dormoyon hakkını vermek tek-
g-un re "" Kınm'da, Donet:z haV7.asında ve mer- '" fi 

0 
la ;.,e Rus kıt- '-rıft.:. L 'r lwıG.madığını aöylenµştlr. iM.inde l:iulunacak, fakat bu hak, ba-hareketıerinden kendi "me_yzllerine r.•- kez cepha...ı...a-. ... muhtellf .. , ___ dıı- Andaman taLm adtllarını i~gal m n r • ., ıua • ._, g!I n~rnı Troll"' ~a.ux a.·~ . dan 

1 
.. 

dü fist nlüğüne rnğ ._ .... ..,,.. .n.uıwu L... k kt 1 da h"" ettikl ~ llCY ~·~· • '.>"' .. ~mt ımzum az: sonra yürür Üge 
:1n m~~!~~::ieuı ~ık taa~ yıınnın noktalan ve b;111ıı.ssa Rjev et.- etmiolerdir . .msilizler bir kaç gün ~ . no · a a~. .. uc~ e· t feii liÖylemlş, fa2JA ola.raık mecburi a.s- ·recektir. Buna ait an üeal• 
Jarla püskürtmüş ve geri atmıştır. rafında, her halde çoıt Pd<letli çar- 1 evVel bu adaları boşa.kmışlardı. ~ı, fak~t butuncliril~u -~'~c~lka~ın 'terlik h1zınet1 müddtiUnln 901c Jnsa :n meclisi tarahndan ~m edile-

Plfmll ar olmaktadır 1''ııknt bu ~- f, Andaman adnlannı ele geçir· agır uıyıat ver erca pus UT· 1 oldu~u ilftvc etmiştJ.r. . B . . 
Bpoullsçatrpfım~aiıabrdü·~'" h:;raumrl.rt.n!=ır~ P'" .... "1ar sonunda, nd taraf kuvvetle- . l tüldüg"ünü haber ~eriyorlar. Ge- l Genernl Rure, 40 saatlik ı .. hafta- cektir. ~ teklıflCT, - Domın>:o.n ~.. ·"""' ~- .... - b'iliı.... 1 d uml d b d ,, mekle Japonlar bu körfezin bü- l h-'- 1 d l l d • .-- _,,Ah_,. -üh'---t· ,,__"-:ı_,..._ .,.,._ tartnameeı yapılıncıya kadar lngılız miştir. r karşılık ı ur arın a ~ e ( yük bir kı!mınn hakim olacak- en ıı.uer er en aı:ı aş.ı an Ş\I ur. .. ........ ıı;u ·~ - =•.ım; .ı.uauunıı b~ • ] " •• •

11 
• de b" • 

Cephenin butıin k simlertnde hava dcAer hl9blr de[,"1şlklik kendisini gos- Jardır. Ruslar el' an hücumlara devam clkmeelne sebep old\J~tt söyle- 1'?~~ator .u~u 1ku=ı ~rın h n b~rı· 
lıuvvctlerine mensup birlfkler yerdeki tennU mıeit~· ... _ b _ i•ı.&.-'- ~~ ediyorlar. Fakat bunlar eski ıid- mlştlr. mn 1 a~~ e a 

1 
• k ~. ar ıye 

çarpışmalara müessir surette müda- mum ....... ...,.... llgWl, .... ._.,ar Binnanyada Tungo mintaltn- detini kayhetrnekted"r S"mdi İb • d "'I reti mu.atesna oma taere -
hale etmişlerdir. Murmansk Unınnın- taarruzunun son hazı.rlıklannın ya.- ' &ıudn muharebeler devam edi- iki taraf da yakında ~ıla~cak r.ı RISSU~ - un ~g unun Hibn~i&t_:nd~_?rl~.e~tosu itzallarmıri 
d:ı oldukça bilyiık tonajda bir 1Jcnret pılmakf4 olduğu merkezlnded.lr. Cep- yor. Burada Çin kuvvetleri Ja· olan kanlı muharebeler için ha- ı:; aemecı ~ ıne~e .,qıer D~un nezaret ere ta"' 

t."Cmısl ve nhtım tesisleri ha.va. tanr- han.in nrluısındaki Alman topla.ııma. ponlarla çarpı~aktadır. Çinli· zırlık yapmakta, tertibat al- ı ı Ku.ire 25 (A.A.) - Emir Man- yın ed.ilebı melen hus'-!9unda Lapru 
ruzlarile ciddi surette hasara u~rntıl- merkezJerlne ta.ze kıtalar gelmekte- terle beraber bir miktar lngiliz maktadır. ı} ıur, Bıitanova ajan'1 muhabir.ine tarafrndar. yapılan telkınlere ynklao· 
mı.ştlr. Alman av tayyareleri cephenin dlr. B~ kıtalar, bu merk.(!eleroon cep- askeri de bulunuyor. lngilizlcr, Llbyada: :ı verd:.ği bir demeç.le, l>abası kral maktadır. 
uzak simaUnde Hurrlcane tlplnde be&'e gıderck tahmin olun~t. Japonlann Çin kuvıve!.loerine kar- J JI H 
Y-"ı nv •e bir Sovyet tayy"" ...... i du- kn.oor alP. r şartlnr nltıoo. n. dört a)'lık ,. k .bnis.SUud adına btitün Arap mi et· int mahfilkrl ihtjyatlı davran· 

'"" • ....'"' şı bir çevirme hareketi yaptı - ] · t.• _.J .ı_ .ı • • '-' -'- C · •· H 1 .,;rmu"• ... rdlr İtalyan sef"• h"yet•-e kış bar.hı llc yorulmuı,p bn-llklerhı ~- k k" Keşif kollau arannda çarpı§· \ erme nıtap c:ocrcıx. aemı§lır ıu: ma.ıı.ta ve rıpps ın int i §eflerle Y~ ,,,.., ..... v ~• lnruıı, vaziyetfo biraz anşı } B-L - M • ,_ 
lerln1 alacaltlııdır. maclan ve hava akınlarından aoam, tSU' m ve uiltün Arap yapacağı görii§melerin neticcJcrini mensup av tayyareleri. !llolarmdan Ruslar •-, M-"'"-"'a. böın-....1-de, oldug"unu s~lüyorlar. Son ha· ; ı J 

bir! Alın t l r1 fal( t .l"fC ............,. >ö"DILIİ _,, ba~ka mühim bir ~ey olma- miie üman mem eketloinin kard~ tahmin halGkında çekingen bulun• 
an ar:nre e run re :; va- Donetz havzruıında ve cenupta, ~ay- herler bu mıntakada Jııponların mışbr. c.klu'!tlarına, sağlam bağlarla birbir- nuıktacır 

zlfesini ynpmnk suretlle Doğu cephe- Jan Jclnde urnı ve SibJryada. tnıJm ve ilerlediklerini bilairiyor. ] 
sinde bllhas.sa temayüz edecek hare- Alkdenizde hnva akınlan ç~ 1 ~e. bağl. hulunc!uklarınn ve. i~~- Yeni Dellıi 

25 
(A.A.) _ Mini 

k tıere iştirak etmiştir. =dı~tlrllmiş yeni ordular topln- ı Avustralya ctra!ıruJaki hare· ııiddetlenmi~tir. Alman tayyare- mıyetir.. ve Arapların sd&meti :ıçın H"nt k . . . Loha A . 
20 ncl zırhlı tümen do~·"- hafta- ar. • k• ..... ""Cim" ce, Japonlar bu"'tu .. n ] • M ita b .. _k d b""t"" _ .. '--1 ·ı· l!~ l n ı ongresı retsı na zat sır 

e;wun Alına d nisan rtalıuına e .... "' ., en a ya V-' u mın.... a a- u un v:ı .. ,..aUl'r a ı~ır .. ö& yapma a Staff d C . f d .. 
1 l:ırca suren cetln müdafaa sav~an n or ı.ısu. • 

0 
·· " v .. ; Salomon a<lnlarını isgn] etmiıı· ki gc~lere durmadan taarruz- gcrekt"Vtir.e kati surette inanmmtta- kliflr . n~rk.kt:;ıra. ı~ CU:_ getirı ~n 

aoııunda kısmen üstün kuvvetlerle ronlıınnn doğru ça:,.m yurumesblv 'ı lerdi:. Şimdi sıra Hebrid ada- da bulunuyorlar, Bir İngiliz tel- dır. !slam milletlerinin tam bir he- te k"J•erıkn t~ ? .1 219Ç!inMaKongrenın yapılmış ve tantlnrla dest.ekıenmlş yeniden ba.şlıy:ıbUecei!: ve Alman or- 1 !arına gelmi .. tir. Yakmdn bu ada· grah bu akınların Akdcııizde ' yccanl.,. ve tam h.ir birlik halinde lat~ 1 a~ donuteaını • . rtta top-
140 dan fazla diiaman •---·-•·nnı dusunun ilk hedeflerini muhakkak " ~ nmaga avot etrn1<>tir 
ecmıın 65 tnnk Wırıbı ~~'il;ıan~ surette Kerç yanmadAsı J~ Roırtof lara kar ı da harekete gCÇ'ilmesi vapur kafilelerinirı hareketini iŞbirliği yapmaları lazımdır. Dünya, " · 
tnnlı ve nğır zayfnt verdirmek sure- ~l edtcektlr. ' beltlenebilfr. Bwı11n dı§ında ilti güçlc§tirdJğini bildirmektedir. k- harp faciaları içinde bulunuyor. Bu 
we püstürtüımüştür. ~...eningrad cephesinde tarafın tayyare n«ınlnnndan baı· ıriliz tayyal"Cleri de Libya liman- tclıijJscıenn d111nc1.a bulunan millet Hava K.uru:muna 

Afrika şimnlinde her ikJ tarafta Moskova 25 (.A.A.) _ Dün gece ya- ka bir ~Y yoktur. !arına ve Yunnni tandaki hava vey ut devlet yoktur. Yangın, ev· teberrüler 
devriye !anllyetl olmuştur. Valetta nsı n~ bir tebliğde 9 ma.rtta.n fj\ipinlerdc durum oeğİ§me· üslerine ~icldetJi akınlar yapı- ve)ce tamamıJe tehlike dışında gÖzÜ· 
lım:ı.nındn lkl gfm müddetle müteakip 22 martn kn<lM" olan müddet znrlın- miştir. yOl'lar. kcn yerlere de birdenbire sirayet Türk hava kurumundan tebliğ 
d:ı.lgnlar hnllnde tnamı7.a uğm)'tln da Lenlngm(l <ıep:heısinde 16,000 den ~ edebilir.> edil~r: Sazmaş sanayi ve ziraat 
gemiler muv;ıtraklyetle bombardıman fazla Alman RdWO~ bildirilmek- - ::~ ~ - - - - - · - - -~-, - - - - --- = -= ·= "-= Emir, demecinin sontm<la, Mıall'<la ma\Jnelcri -r~rk. ıuıon~ .ıirJ..."'Ctİ na• 
€!d!lmiştir. ~ Ayni miiddet zarfında rJınan bulunduğu -günler canaaında, bütün mına _mccluu idare reı8'l B. Hayri 

Ingiltere cenup kıyısında savaş ganimet şıı.dı.: -·: lktisad Vekili tetkik Hakimler arasında Mısır yük~el :ıalMıiyctlerinden gördü- İpar ~urk ha~a kunımu~a 12.000 
tayyareleri dun gece Portland ve ae top. 7 tan&, 2 zırhlı otomobil, 90 seyahatine çıkıyor tayinler ğü samimi misafinıoverh'kten ve ha- ~p~I ~eın~al lnduatrıs (Turkey~ 
Wcymouth llmanlanruı tanrruz et.- havan topu, 424 mitralyöz, 169 oto- İk Ankara 25 (Telefonla) _ Adll,vede kilci knrdeş hüılcr:inden dolayı teşek- l...imı~ §lJketi 3,000 ve Pa~ Otclı 
ml.şlerdir. Birçok a&kerl hedenere cld- tnatik sll'th, 107 tnnksmır top, 1749 Ankara 2

5 (Telefonla) ~ • tısnt yen! .ft .. ~nler ..... P11 .... ....,~. Bildiri""- kürlerini bild"ırml·•t:i"r. eahih •• ı Ara. m Tokatlı 5,000 Üra te• 
dl is:ıbetler olmuştur. tüfek, 6040 mermi. 15.481 ma.yn, 18 Vekili B. Sım DQy cuma günü yurtta .... J'. J.. ........,,.,,.... .,~- ,.. L _ __.. et 1 _ _.. 

......... h u ... _ ..... +--•te r•...,,. ·. 'IJllCITU mıv el'Oır. Fransa - Belçika kıyılarıno. ~ mayn sandıltı, 482.200 tlttek mennlsl, .,.........,k seya Q...,.ne Çllillca. .. ~. J.LUU w.lt' k • de 
refakat tayyarelerinin hlm:ıyeslnde 300 sandık mühlınmat 4.170 eı bom- de U~yncllk oln.n Vekilin kAtıt fe.b- uaküdur Cıe2a. hA.k.lm1 Nuri Okçuoğ- A en•z Gizliivet Jastik fabrikası sahibi 
bulunan İnglllz bomba teşkilleri tarn- bası ve 86 AlmtlJl ta~L rikasını gezeceği he.her vcrlllyor. hı Trabzon hukuk hA~l~e, Sıvas il ls:sak Kohen dahi evıvelce verdiği 
fındıın günduz yapılan netıcesız hO- ::uk ~==ı =r aroı ~- - beş bin liraya ilaveten bu kere de 

cum teşebbil.clerl esnasında düşman, ru··rk - Bulgar Türkiye • İsviçre ticaret kJmı0 Hallt Zonguld.:tt özer ~~em; Kafilelere refakat etmek 5:~00 E.raJi~ermeibkl~~retil~ t~errüü· Alman avcılnn tarafından düşürül- - mı on u. ray: et t 
mek suret.ile s tayyare k:ıybetmfştlr. anlatması bugün hrikiml1ğine, Bartın ceza hakl>nl Saf- timdi çok tehlikeli bir m a ı ag mış ır. 

Bu geoo hnvn karşıkoyma bata.ıytl- •• •• • tet Istanbul cracJ mahkemtı müddei- d . . 
ıan ve dt!nlz to~usu lk1 tnı;mz bom- goruşm eSJ imzalanıyor umumillğ!ne, Ellzığ müddelumwnirıt ununa gtrml§ 
ba tayyaresı düşürmüşlerdir. • Ankara 25 (Telofonla} - Türkiye - Osman Nuri Üsküdar OOeı hA.kimliği-

İsvfçre ticaret nnın~mıw etrafında ne, b~üddelumıımt munvlnlerin- Loodra. 25 (A.A.) _ Bugün 
Anlcarada tiyatro, aine- Ticaret anlatmasımn eereynn eden mfizakerenbı bittlğiııl den S~n~ Meriç temyiz mah~eınesı Ak.denizdeki ııon çarpışmayı tefsir 
ma, konser Ücretlerine yalanda imzası blldlrmlştim. Anlaşmanın yann Cbu raport?rlu~, Küt.n.hyn milddel- eden Londranıo salahiyetli mıı.hfille-

gfinJ imzn edllmeı31 muhtemeldir. umumisl Kazım tl'sküdı:Lr CC2'ı hfi.kinı- • LJL..- d k"l L _ • 1m-•- -zam yapıldı bekleniyor llğlnc A'k§ehlr Mkiınl Cemil Zongul- rı, "'.Ya a ı er rnmç o ııx uzCTe. 

Glüten ekmeği 

Kahve, çay fiatleri dek Özel MkJmllğlne, İ.spa.rto. cero Girit ve Sicilyada bulunan Mihver 
Ankara 

26 
CTcletonla.) - Asker nı- Ankara 23 (Telefonla) - Bul· M.ltlml Hakkı Üsküdar Ö'lıel mahkem.P. ha.va kuvvntlerinin Maltaya giden • 

~:::~ ~ç!ncrll~-~~ tbedfyaetrolfn.1• ~e: {.~r heyeti ile ge .. niş bir mü&dele Flat ~~trnkl nbe h~~t ı: /~::! müddelumumtıığine, Tunçell müd- deniz yobnu güçkştirdiğini 'VC Ak- Şektt hastalığı olanlara glüteo eE-

Şeker hastaları İçin 
ekmek yapılacak 

.,.. ~.... ..u.L h J k l j)~- ve çay uu anna u ... wue ra defumumisi Hakkı Ketcn"'oğlu iimı.ı.r dt..-nizde ılrofilelere refakat etmenin me:;i verilmesi haiı:kındn dün ali.ka-ma konser fıcretlerJne YÜ7.de esası azır ama - uzere yapı on ı ~ yapılan z:ı.mdan oonro, çekirdek ve ~ o 

yıı;ılmıştır. • on zam konu~ar, ilci hükumet arnsında çeldlmlş kn.hvelere ya.pılmrun ı~ .. -mn özel ma?ıkcme müddeiumumiilğine, gimcli çok tehlikeli bir dunıma gjrdi- darlaro eımr gclmil'tir. Bu hU'SUata 

T . ..- bir anlagmaya varılabileceği neticıe- gelen zam mlktan iınkkmda VekAle- J.;fuş müddctumum1si İhsan Anluı:r:ı ğjni bildirmektedir. tedın.ler yapılmaktadır. Bu karar, 
ek tip elbıse hakkında eim vumipir. Bulgar ticaret heyeti tin Hkrinl somı~u. Vc(d)et, Muııı- özel mahkeme h~Jdmllğine, Ankara Bingar ile ileri bülgedek.i bava tehrimU:<le yalnız. bir hnn çalıııtınJ.. 

tedkikler bir anlqma yapılması hakkında hü- bbe Kom!syonunun mütereddit kal- h~ll S~ dn. bu ma.hkemcnhı alı:nlannın eldaı çıkması bütün de- mnk suretile tatbik edilecektir. 
Ankara 25 Ka 1 kUınctinden aa.Jiı.h.iyet aklığı için lon dıth bazı noktalara cevap verrnlş ve :~ı ~:ı::~ı:::ı ~ ~ b!i- niz yolu boyunca kafileleri korumak Glükın ekmeği hasta bngmn 150 

"- J ı. · li ;-1 zancı az 
0 

an- ko"uc'""•lara ibacılanacaktır Yakında çeklrde"''Bhven.bı :i70, Ç~lmlş kah- müdd"itmıuml vfnloz~~m - ._cmbıe için av tayyarelermin kullanılmasına gram verilecek ve bu ekmek bet 11ar a S&'Dlt ge rr.İ er için teık tip elb" e ıı..~~~ Bul " , • 1__ ! 88-i '"·-- eı lftz.mı " mua •ı.; .. ue ~y 
fınlkında tedkilder ye ı urr ı lll'K - gar ticaret an~,a91- venbı de ..... ._ .sn lmam edlldller miini olmaktadır. kurup satılacaktır. Hastalar Beledi· 

----...;p_ı ıyor. nın imza edilm~si muhtuneldir, geldiğbü bildiıımlştır. · • ye doktorundan rapor alaeakJaıdrT. 
Ekm k kar Ka-hve ve ~., flntıarıne. ya.pıla.n l . . Mısır' da ıeçım 

e b masrafi latilmil gazetesi zrundn.iı sonra Jca.Jıvehanelerln çay ve Kanada ngiltereye hır Kahire 25 (A.A.) _ Seçimlem • • 
Ankara 25 (Telefonla.) - Ekmek B·-:=-..l- tih 1 •Lı ı dl kahve fiatJanna oo ı>nm zam yapma- milyar dolar verdi ·onu henu-z belli oJm.aınakia ır___ı___ Omverııtede 15 mayısta 'tartı ve daıontıımnsı ma-n-- İ"ln ~ i aren et-. i a ı h ......_,._ beledi •.a..·-·t n..ıür o ·~ 

o• ~ ....... u ,.. sı a~~ ye -- m"" - 2 v -- d ·n_ :c: ·ı alı: la VJd . d ) k ·ı k tanulan 200,000 Jlra ~ 600.000 bir sabah gıazete.!i çtlmıağa batla· lüğünün teklifi de Beled.lye Daimi Ottawa 5 (A.A.) - .r..unn a 11& ...... renı ~ r am r ft parti· er& er esı ece 
ltrayn çıka.nlmnsına. VekUler Heyetin. mı~ts. Yeai arkacl8f1mızı tdbdk Encümeni tara.tından kabul edilmiş- tacafından İngilt~reye ibir milyar do- «inin ünemlj bjr çokluk lcazandığmı istnnbul 1lnivermte61nde 

15 
ma.yı.s-

ce karar veı1lmiştlr. eder, muvaUıduyet dı1eriz. t1r. lar verilmiştir. göstermektedir. ta dersleı1n kesilmesi kararlaştırd-

-Hem de tırnak ma.kasilc... - Dikkati cclbotmcmek jçin çok de yapı~tınlnu§ olmama.un ~ at• 
Dildcatle teddk eder9C!lİZ, makasm ihtiyatlı dnvranılmıı olmakla bera- fedehiliriz. 
ucu ik11a idi. Çünkü kuJJanan ıahıs, ber, mektupta gözüme çarpan bir Mektubun .:batı eıkcndaı posta-PERiLi KONAK 
cehemmiyct Terİyonanız:t lı:elime- ilı:i cntereaan nokta daha var: ya verilmem de, Sir Henry'nin otel-

Çevil'en: ABMET BiLAıJ lerini keemek için makaeı ilı:i defa Dikkat ediyor musunuz. adres d den çı.kmazdar. evvel dine !Vannaaı 
lruJlandı. ile ve fena bir yazı ile yazılmıı. matJGp bulUDCluiunu giitterir. 

Tefrika No. 13 

Bu kelimeleTin bir gazeteden ~e-,lui CJerhal aam.I ~~ 1i- BlUlu maka'tede .Y.nyana dizilmif albuki Tımes, münevverlerin ga- Mektubu gönderen adam, ana&Zl1l 

Iİlmiş olaca~ı aklım kabul~~· ~m'in haı~rile ~a bir guete: oları bu iki kemneyi ayn ayn kes· zet~Ieridi. Bundan çıkaracağımız göriil~~den lı:or~uyordu. ~ 
F&at hangı gazeteden kelsilmiş ol· ıan blla.<biı haiiler araaındalci mif olmasından anlıyoruz. Görü· netıcc §udur: k-endiemt gônneaindcn lrorkmgu 
doğunu ve Timcs'in iktiaa<li makale- buemiyeti ben de ckıbal anlanm. yor mueunuz) Mcktur-, münevver bir adam ta- adam kimdi> 
.mden alınını§ olduiunu ta1'in et• Matbaa barfkn arasındaki .farlr.ı - Evet. mütalaanız çok doğru. rafında.a tertip edildiği halde cahil Bu defa doktor Mo.timer eöze 
mek, hayretimi mucip oluyor. Alla- demal ayırt etmek bir cinayet itlen B.a iki lı:dime ..._aela ayrı ayn olduğu hiaıııim uyandırmak istemif. lcaı1tb: 
lunı sevem:n bunu nasıl kcıfeıttiaiz) mütchaasıaırun en iptidai bUgis;i ol- kee.ildikten 90nra zamk ile Uğldm Bundan ha.,ka adresi yazarken - .Şimdi faraziyelere ıil'İjiyoruz: 1 
Bunu biz• anlatır mJaJ11ız) malt. lizımc:hr. Bununla heraba üzerine :vany&11a yapııtınlnuı. el yazumı değiftirmc :için aöeter- ıal:Lı. 1 

- Doktor, •İz bir Eakimonun ka- eençliğimde Leecla Mercury ile Wa- Holmes, SU Henriynin hu Jnütali- mit oldueu gayret de, bir gün tanı· - Faraziyeler değil. ihtimaller 
fa hamı, bi= Zencinin kafa tasından tem Monung Ne.'Wll gazetelerinin asım tuhih etti: yaibileceğinfa biri tarafından yut}- deyiniz, Bu .ibtimalı.rdeu. akla en ya-
!'\)'JJt etmez misiniz) harflerini biıibirinden ayıramaz.dım. - Zam\. ile dejil, goma ile. dıiı zaıınini de uyandırıyor. bn ola.nı tetkik edelim: Buna ilim 

- Tabii derhal tefrik ederim. loodıada doğmU§ büyümü~ olan - Affeden.iniz. Ben b11 nokta- Gözüme çarpan bir nokta daha ve fen aa.l.uında hayal kUYVetıni 
- Niçin? bir ..lam Tune.'in harllerine bir nm Earkma varamadım. var: kullanmak derler. Jbti.rnalleri :rürüt-
- Bu benim mesleğimdir, Arac:la.- göz alM' atmaz derhal anlar. cBozkıu kelimesinin ~çin el ile Gazeteden le •1 • I k li mel: içirı elimizde maddt deliller var-

li farklar derhal inaaııın cözüne çar- ~~~· dün göndc~diğine g~e yazılC:ığmı bana izah eder miein.iz? ve harflerin, do:U ıı:, °,;1 üze~n7e dır.. . . . .... 
par Mesnlu iki ltafn tasının alın. ya- o aünku Times gazotessnd~m kesil- l"lı... 1... "--I d Bo..ı__ v_.. • ., .. nlm .. .Jı~nı •. •. .,. Şimdı de ben1 fara.z.ayeler yurüt-

• • ,. ı_.ı__ .J__ - ,_-.U :ınaım e e C ;ur;.n:t .r-r..,,.u uQ ... goNyor IDll8UnY%r kJ . h ed ....L.....!...! h 
nak ve çene kemikleri arutnda ha- llUf olaca MU'Siml VaFUMP. .a .. kt D"" k r ı__ M la .bayat k linı . cJ•v it r me e .t anı ec~z ammn en 
• f ' ·I et!_ u. - . . b -""-L • • :r:u yo ur. ıaer e ımerq-, gaza- CM: :t e ea.ı ıger e ı- bu mektiibu.n bir otdde ter-tip edildi-

• • art>. ar var. Wlll' nqııy, hafiyeıun u 90iae?lDl tenin mıı.kalesinde mevcuttan .,.e hu mekrin biruz yukarısında yaptftırıl· ... • 
Pek .ı ~.. d-,- dimedikt lark ile Ol'du· Ll Bu _,_ b .. . gıne kanı bulunuyorum. - ot.tru suı.rıuyonııunuz oc:- en eonA. a a 8 • zaman ıtiU laınlmuı mutattır. Hal- mııtır. nu, mo:.::ıı:tu u gondereıım D lı:.t M . lru ku 'le rd , 

torl J~e mektuptaki matbu harflerin - Demek ınünil, ~ buki Bozkır kelimesi pe.lı: nadir kul· tola§ v..: heyecanına mı yokea, acele 0 E or 0.:11ı:::;ek .~. 1 80 • '-!· 
lıangi ~azeteden alınını§ olduğunu Sıdiaıe "WJ harfleri, mü.aala T:uncs lanılıyor. .ettiğine mi attttmeli ibilmiyonım. -:.- unu soy ) ıçm neye :ıştı-
~ ve tayin ebnelr. de mesleğimin Lazetıeainden l~ C>yle mi) - Bu ~atwnzı, pek makul ve Fakat ben, son ihtimali daha varit na~Mı~~trsbunuzd"'-'- tle -LL·L d _ l 
• b d H ı_ __ '--- .L __ •• •• Ç& u u ı~a tCUOK e er ııca ı ır. 01UMB, ....., ifarctile teyit ettiği manbl:i ouluyonun Mektupta 1..--- goruyorum. · .. ,_,_ 1 L-] • • 

. • . • uar eeıuz. mure.ıaı;ep e .ıut em ucı.."mJn J)'J 

mI§tır. 1 haz1ra.nda da ünlvc.rsltentn 
bütün fakfilt.eıerinde imtlhanlara 
baGla.nncaktır. Unlvcrsltc R.ekt.ör~ 
lmtLha.n hazırlıklarımı. (imcHdon 'bet
laI?Ufttr. 

Ka demall? 
-------------------Bıw yazarlannuz. gazeteler· 

de yeni hllanddtlan türlcçe b.ir 
~limenin ne demek olduğunu 
anlatmak jçia parantez arasında 
eaı.lci kelimeyi de ya.ıına !katıyor• 
lar. 

Bir l:dime halis ıtürkçe :ise bu
nu, okuyan Türkler.in ~ 
anlamuı trerdtınex mi) T"üıl.çe 
dediiimiz yeni bir kelimeyi, 
türkçe değildir diye atın.ak :iste
diğimiz eeki kelimelerle anlat
ıım1t zorwıda kalmak kadar ma• 
nasız bir fCY olur mu) Yenisi 
anlqılmıyo:, eskisi anlap)~rııa 
tı'için değiftiriyoruz) 

AnlaoıJmaz ketimelerk bir 
Jey' 

dememeli; 
Her~oyi anlll§llır, lıalis türkçc 

ile 

demeli! Sız. bir Zenci :ile bir Ealtimo mm gl>i fU ~Jvı.cı iıahatl ~ ka cab'bi dikkat noktalar buldunuz Eğer acele ettiği faraziyesini kabul olmadığını an!arMmz. l 
h.fa taal<il'l arasında m-cvcut fıuk- venli: ma~. «kJ"Sei, ulimekrin düz hat !izcrin- (Arkuı wır) ~-------.---.....,_, 
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26 Mart 1942 ABŞAJıl 

AKŞAMDAN AKŞAMA 

Vekilin karşısında 
imtihan 

( ŞE&iR BABBRLERi) 
Ticaret Dumlmpınar 1 iki taraf 
odaları gitti anlaştı mı? 

Bundan bir mikldet eYYel. Anka
nh mesle&dqan B. K....I Zeid 
Gençosman'ın Ulus pzeteslnde net· 
redilen bir tenkit makal.ınl s6tunao 
- menu olarak abmttJm: 

- Hük6met mıerkeziınmn en met- Nizamnamede Cleğiıtfril· Bu aefer de Yunaniıtana Kürk davasina aün 
bayan Belkıs ve davaci 
B. Cemalettin gelmedi 

lmr okullannııı birinde, betlncl ~ mek iıtenilen bazi !069 ton yı"yecek 
taft.ald bir talebe bilınec• halledip 
idarehaneye sönderdill bir mektup- maddeler itirazlara g3türUyor 
ta sabrlarm adedinden fazla J"anht ıebep oldu ' 
PPmıt·. Harfleri ten nmııetmlt. Ba DumlupınaY npuru, diln öileC!en Keııdisiylo nitanlanmak prtiJe ni· 
:.:~~ ... ~~ fuk 0 •llllfa kadar J.tanbul Tıcaret ve Sanayi Odui. M>Dra tekrar Pireye hareket etmlftir. f&ll he~yeai olarak verdiği kıymetli 

g~unut Oda Meclial, dün toplanm.ıttu. Ruz· Vapur bu eefer de, Kızılay tarafın- kilrkleri iade ~~ ve nJ,an-
~· Cençomıan hu awetle ı*bet "M.nede, TJCUet Vek&Jeti tarafından dan Yunanl&tandaki muhtaç halka !anmaya da razı olmadığını ileıi ıü· 

alıyordu hazırlanarak .trafında ali:kadarlamı ıörıderikn ld bin altmıı dokuz ton rerek ba)'lln BeUue aleyhine B. Ce-
Ben de t(>y}e demittim: mütallaları istenen Ticaret Odalan· ~yecek Pireye götürmektedir. Ree· maleddin tarafından açılan davaya 
- Yalnı:: bu mu? ... Mekteı> biti· nuı muaddel nizamnameairü g8rUr mt ovYak tamamlanmadıidçin Dum· dün Hukuk mahkemesinde devam 

renler arumda da tümen tUmen mele maddesi varclı. Vekaktin ha· lupınar dönUılinde Yunani.tanclan ıedilece~ti. Mahkeme Nlonu rnuay
türkçe yanJ111 yapanlar var ••• P«k gol& zırladıiı yem Ticaret Odaları nizam• bakıma muhtaç çocuk getiremiye- Y~ .eaatto açıldığı x~~~n başan ~el· 
memurlar majiWdille mlrıüalriili.i nam~ ile Oda idare heyetinin mil· cektir. ~-ıle B. C~mal~d~~. ın .~e .. ıvelcille-
farkedem.iyor .•. Resm'i evrakta. mak· tal!anamesi etrafında mUnakap.lar rının gelmed~~en gorulmuştur. Mah· 
lımlarda. nüfur: tezkerelerinde, ilh, cereyan ctmi§l'İr. BugünkU Odalar Ko·· mu·· r ı·hn·yacı keme mübaıın u~ulen .. Uç defa ~ağı-
7ÜZ Jazartıcı yanhflar var ••• Bunlan niumnamdll 135 maddeden mlirek· rarak t~raflan ~gırdıgı halde kimse 
&:okul çoculdarma dahi ~lva· keptlr. Tıcaret Vekaleti, bunlardan gelrneyınce dava dosyası kaldırıl-
maya .•• Mektepten diploma alma· 90 maddeyi değigtirmektedir. Bil- mı;,br. 
11111 ve memuriyete alınmaıım i1Jc fU'• ha.ua 42 nci maddenin muaddel Zonguldaktan 2700 ton Hukuk M_uhakemele~ U ulü ka· 
tı türkçeyi yanlıpu: bilmek olmah· ıeklinde VeUlet: cTicaret Odaları kok geldi nunu mudbmce ıhu ~ek.ilde clavacı 
d ... Zira, dil milliyetin temel lafıdır •.• Intihah\nın kati neticeci, Intihapt~n mahkemeye gelmeyınce dos!.anın 

bir giln sonraya kadar Vekalete bil· !kaldırılması ve muayyen muddet 
• • 

0
" • • • • dirilir. Vekllet, istenıo 15 gün zar- Dün Zonguldaktan şehrimize bir u:fında davacı tekrar mahkemeye 

Ne aevinilecek neticcda ki. neın· fında intihabı ftthedebilir.> demek- fi)eplo 2700 ton kok kömürü gel- muracaatle tahrik etmezse davanın 
:ratımız. Ankar~. yükaek makam· ted.ir. miştir. Bu kömürler Etı'bank depola- sukutu icap etmektıedir. B. Cemaled
lannda haklı bır. aJaka • uyandU'llllf. İstanbul Oda Meclisinin dünkü nnda eanayi mücsaese Mıhiplerilo din kanuni müddet zarfında mnhke
~hl~ Maarif Vekilı B. Huan • toplanbsuıda bu maddenin, Türk halka t~:zi.o.lunacakbr. ~tlbank ay• meye rnUr~~at e~ediği. !akdirde 

Y"ucel, meslekt~ıınıza haber yol· anayasasına da mugayir olduğu, nca tc!ınıruzın 3 muhteHf mıntaka- lbu dava duşecektır. Her ıkı tarafın 
lamış: Odaların ıahsiyeti manevjyeledni sında.ki kömürcülere de halka dağı· mahkemey.e gelmemesinden arala· 

- Kimdir bu tnlebe? Bahsi ıeçen ttsıcide edeceği gibi bük\imetin di· blma.k üzere 20 §er ton 1'.ömür ver• nnda uyuşarak davayı kapatmak 
mektubu yollayınız. rektiflıerlnden dı~arı çıkmayan Türk meyi karnrlnstırmı~tır. Bu kömürcü· istedikleri tahmin edilmektedir. 

Vekil, bqinci ımıf öğreqcisi kü· tacirlerini ele kıracağı yolunda Jtiraz- ler Belediye iktisat müdürlüğti tara· 
çiik Özduygu'yu odasına çağırmıı. lar vftki olmuştur. fındnn seçileocktir. KÜÇÜK HABERLER 

Emniyet müdürlüğünde 
Emniyet üçünctl şube müdürü B. 

öanııe 3 

Bu akşam 
iP K'te 

Senenin en eğlenceli v• 
TÜRKÇE SÖZLO KOMEID1s! 

3 AHBAP 
ÇAVUŞLAR 

ALTIN 
ARAYICISI 

Baştan nihayete kadar taklitli ve 
dayanılmaz derecede güldürllcii 
sahnelerle dolu muazzam film. 

Bug{ln 2.30 - .f.30 • 6.30 da 

Son defa olarak Kıskanç 

J'arıhı.n azameti ... Arkın kudreti ..• Sanatın zaferi .•• CUnUn 
muvaffak.iyeti olan 

TÜRKÇE 

KLEOPATRA 
" L A L E sinemasında 

Büyük allu~larla 

ikinci zafer haftasına başlıyor 
Pr7ama Uive oJarakı RENKLi MIKt 

Sinemalarında Şelızadebatı 

TURAN 
Çal'fıkapı ~ 

AZAK 

Kemal Zeki Ce:nçosmaıun da hazır Meselenin ehemmiyetine binaen 
J.ulunduğu mecliste onu imtihana Ankarada al~kndarlar nezdinde te· 
<~· Meğer küçüğün dil bilgisi şobbwlerde bulunmak üzere Oda bi
lllllfına göre kafi im~. O yanlış mek- rind reisi B. Mithat Nemli'nin An· 
tuh:.. kendi Y&Zmamtf. Eve gelen bir karaya gitmesine karar verllmioıtir. 

Kemal Aygün alt.lllcı bek'diye zabıta
sı müdürlfi~c ve altıncı şube mit· 
dtır-tı B. Faik Abrnlt da ü~üncU şube 
müdürlfiğiinc tayin edllmlşlel"dlr. 

* İstanbul Kız muallim mektebi 
mftdilrü B. Hüsnü, ~rtevnlyal 1.1.sesl 
müdürlüğüne ~ Edime Kız mua.lllm 
mektebi müdurü baynn Rehta istan- MEVSİMİN İKİ BtiYtiK F1LMi BİRDEN 

_1 _ı _ .... _ .,_ • -•11111Hattnmınn1nı111Hmınncnntunımııuıuanı11mı 

Clıt:'l!.U"U1ÇI ya:r.mış. Şebi • • • 
Ulua pzetesinin muharriri itizarda r tiyatrosu temııllerı 

•ulunuyor. Beni de böyle hatalı bir Tcpeba,,ı Drrun kısmında 
fıkra yazmağa ıevkett.iği için esefle- !)ece saat 20,SO da 
llİyor. p A R A 

Buna karşılık ben. gösterdiği bas- Tiyatro mevsimlnln son haftam 
aasiyetten dolayı Hasan • Ali Yü· İstlklA.1 caddesl Komedi kısmında 
cel'e teşekkür ederim. Bir Vekil, GecP s.ıat 20.SO dt 
idaresi albnda bulunan okurlarda SÖZtlN KISASI 

Yeni bir yol 
İstanbul belediyesi Toplmpı ba.rl

cln®, İstanbul - Londm asfaltı 'llze· 
l'Snde 600 metrelik yeni blr. yol yap
mıştır. Yol inşaatı tnma.mla.ndı~
dan dünden itnmren hallm ve nakil 
vasıtnlanna açılmıştır. 

bul Kız munııım mektebi mUdürlüRU- 1 _ BAHAR RESMı· GEÇı·oı· 
ne naklen tayin olunmuşlnnlır. * Kadıköy clvannda geceleri so-
kn.ktan geçen k.ndınlann öni.ıno çı.kn- Sevlmll - Şen ve Dilber. DEANNA DURBL~·Jn çevlnnlş olduğa en son 
rak tizerlerlne atılıp pcı.rn çantalarını ŞAHESER FİLMİ 

=d~~~:~~~~ 2 - BAY TEKiN nöfl!v:~\~nDA ı 
sinde muhakeme edllmlştlr. BUSTER GRABBE • 15 DEVRE 30 KISIM BU TIAFTA. 

Suçlan ısa.bit görülen Orhanın yedi l••••mili5 ııikısJiimlıİIİ!hieymcellıinniiıld•ehllşeiliit,Iİbiliülilvilnkİllnınmcilerl;a.lfllll~mm1••••-= 
ay, Zaklrln beş ay :y1rmi dört gün 

cahiJlerin sınıf ge(cbilmelerini, ta
•adetname alabilmelerini colağan:e 
saymamalıdır. İtle böyle bizzat il

müddetle ağır hapse konulmalanna ii•••••••••••••••••••••••mı~ lf1A---------------------•ll\ karar verflmlştir. • * Ko.dıköyündc Fıldrtcpesl clvann- Bir kadm PerestİJ ettİiİ erkeii kurtannak için yalan aöylÜyor ••• Bu 
kadın oğlumun annesi değildir •.. gilenmelidir. 

İleri sürülen ithamlardan biri çü
riitülmi.q. ne mutlu .•• 

tık dava - ki münferid bir hadise 
&zerinedir - böylece ıukut etmİf 
oluyor. Fakat ikinci losun hali, bü
tün müesaifliğile dipdiri durmakİa· 
dır. Zira ınict. nice mektep mezunla. 
nnın kifi derecede türkçe bilmedik
leri meydanda.da Hele memurlar· 
dan bir çoklarmm l'C!mİ evrakı, mü· 
lüm vesikaları affedilmez kargacık 
burgacıklarla. kannca dualarile yüz: 
bzartıcı ha!e tokmaları dayanılır İl 
değildir. T"ı.irkeenin çetrefil bir Çer· 
kesçeye benzetilmesine boyun eğe
aneyi.z. •• 

SARK 
' Sinemasında 

BU GECE 
Gala müsa.meresı olarak en büyük, 
qkl, m elim ıztmı.bı cmılı b1r 
surette sinesinde toplayan senenin 

HEYEC!\NI.l DRAl\U 

GöNULLER 
ALDANIR 

<FRANSIZCA SÖZLtl) 

Hes vekil, her r:enel direktör. her ı kadın 2 erkek san.det n.nyor ... Sönmez ebedi aşkını 3 sene gönlünde gbll 
anüdür, kendi maiyetindeki eskime- yaşatan bir bakirenin hayat romanı ... Bi\yük ihtiraslar .•. F.§s:lz ıztıra.plnr 
morları, yeniden memuriyete alına· faciası... Oönüllelfn1 aşka, sevg1Ier1n1 saadete ba~layanlann heyecanlı 
aklarla, Hasan • Ali Yücel'in gÖs· 8 E R G t1 Z E Ş T L E n I 
tenliği derecede ilgilenirse, dil bilgisi ,,..._ _____ , ________________ r 

INJmnından bir milli asabiyet göstc- 111••••••••••••••••••••••••11~ 
rirae külliiJ' davamıza büyük hizmet. 
le bulwımut olacakbr. 

(Va - Nu) BU AKŞAM SARAY Sinemasında 
Hııınntutt111"111H111ıııı"ııııuıuıı "" ''''"''"'"'""'""'• 

da. Osman adında blrlnl döverek ce
bindeki otuz llmsını zorla. alan Meh
met, Sami ve Nerhruının muhakeme
leri dün b1rlncl ağır ceza mnllıkeme
slııde bltlrllmlşt.lr. Vçtınün de euçla-

Rusya çöllerinde ba§layan ve alevler içinde Avrupada nihııyetlc· 
nen bir drem .•• Ye elhasıl hissi ve mUessir sahnelerle dolu emsalsiz 

bir Slrn. 
rı sabit gorillduğijnden bunlardan 
Samı He Nertmanm üçer sene ağır 

'1apse konulmnlarma ve o ka.d:lr 

MUKADDES YALAN 
KRAHL 

Sinemasında 
müddet emniyeti umumiye nemretl y -
altında bulundurulmalarına, Mehrne- ann 
din başka suçlardan sabıkalnn oldu-
ğundan bunlar da gl>z önünde tutula-
rak ft.ç sene on bl.r ay yedi gün nğır aksam 
hapsine ve o kadnr müddet emniyetl 
umumiye nezareti altında bulundu- ••••••iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiilı•mm•~•••İI 
rulmıı.sına karar verilmiştir. 

Karardan ronm mahkfımlardan ~--•••••••••llliı••••••••••••l.I 
Sami salonda bağırarak mahkeme A k u /k M •k • C • . 
heyetine hakaret mahiyetinde SÖ'Zler n ara cıa usı ı emıyet 1 nrn 
söylem\~r. Saml hakkında derhal su·. vu·. K KONSER"ı 
zabıt tutulmuş ve bu suçtan oolayı 
aynca muhakemesi yapılma tu.ere .Müe&'iis Uyelerl:m1zden )'Uksck san'atlle tanılan 
meşhut suç nıahkemeslne 'Vt'rllm.1şt.lr. • • 
*Şoför Ferldln idaresindeki taksi MUZEYYEN YILMAZ'ın 

otomobUi dün Maçkadan Nlşantnşma İ.§tlraklle 2 Nisan 942 perşembe aqnmı 
giderken l'Olun karşı taratma ge901ek ANKARADA: YENİ SiNEMADA 
lsttyen Ferhat adında. bir çocuğa 
çarpmıştır. Ağır yaralanan Ferhat Saat 21 de b:ışlayncat konııcrıerınıızı so.ym 
Şişli Qocuk hastanee1ne :taldınlmı§, halkımıza. mU,fdelertz. Blietler ber gün sinema 

şoför Ferit yakalanarak tahkiktı.ta. illııiligtli;•s•Iınıiidıiıielisatıiılııiııiımiiıa:iııikıiıııtaidiiırii.••••••••••••••••ıi 
başl1111mıştır. 

dA KONGAe nm mmaffer kahra- u•ıckey 
manı, bii}iik ·ve mun.ffaldyeW 111 

filmlerin parlak yaratıcısı Rooney Senenin en çok beğenilen FiLMi: 

ARJANTiNA CECiLIA PARKER ve 
LEWiS STONE 

lle beraber fevk.alAde bir tarzda yarattıktan 

ANDY HARDY KELEBEK MELEK 

Bay Amcaya göre ... 

cBir .. mektuptan>:.-.. ~~. elbise! .. ••· cBen ?urad~ §U cleğnc.k ~?il ··· cScn orada ~b!~ir .. ne .Y.apı-ı ••• cBari bir reyler yap da zayıf·ı •.• cYoksa muhtekirler ıcni kül B. ':-· - Bilükis dostum, ben"m 
1ıalılıgındn hep aenı du;unuyoıum vucuduma bır elbıse yapbnnak ~n yomın), Korka~m ki.~un ~ınnde lal.,. edcr.cı alimallah! ... > ı .ki bır pa:ıtalor.umdan çocukl ne 

~Amca... akla :karayı ıeçerken... Mababna Camii ye donecekaınl... b.rer kat elbise, bayan bir etek çık
hğına göre hen onları kuledcr.iml 
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İdarehane BabıAll civan 
Anmmlut sokak No.. ıs 

• 
HOLANTSE BANK. ÜNİ N. v. 

IBTANBUL ŞUBESi 

GALATA ı KWK6V PAi.AS 
AJANSI l M&YDANCIK, ALALD1CI ~ .... 
80T0N BANKA MUAME.t.ELEAI 

KASA t<;A~I 

.-MUJDEI •• MUJDEL ~ 
Ostad Şadetttn KaynaQın 

ı.e.telecliii ve .. ymetli eanatlrlr 
MUZEYYEN SENAR'ın 

Harunurretit Filminden 
YOLCULUK VAR Wrinci kiti• No.270462 YoLcuLuıc v AR Udnc:l ID•· 

ööföii. 
Plilana okunıDat " 
aatqa anedilmiftir. 

Sa erimlzl habeı:dar etmekle 

Memur alınaca 
Sümer Bank iplik ve Dokuma 

Fabrikalan Müessesesi 
Müdürlüğünden : 

1 - llüecıeıemlg ballı Ba1arkOJ, Bünpn, Deftlr.. 
a.r, Bbnıa BrelJlal, Berete, Buna, lledDol; RMUll, (la.. 

ilk fabrlkalanmlS illa ... •Jdl bnmı h8ktlmlerlne ... 
re tmtlhanh n lmtnıan•• memur '1m&caktlr. 

1 - Aram1aD prt1ar: 
:A- Llle yep orta mektep IDeluua o1mM •Tik· 
sek tahlll T8 Tlcaıet IJal :me.um.n ue, Jlllla 
bH~ tercih edUlr. 
B:..... AlbrUk mu htlaiıeUnl ~ bahuw•t, 
c- Her 1*ıgl '* htanet tMNrftcfll .ıbndia ........ 
mamak. 
D- ıwen Yük.sek tahall mOdavlml bulunmamak, 
E- Yapılacak t.abtibt neticesinde ald1 Ye lftl· 

yesl itibarile memurlula aıınm••na mlnl bir ba1l 
bulunm""11J anJ1pJmü, 

1 - telıeJ:UlmlD ADbracla -8••Hfl meıbml Zat lt1erl 
teflllln• n l:drlncl maddede ,...ıı yerlerdetl fabrl· 
kalanmız müdürlüklerine 2'1 / 3/ 942 akfamına 
müracaat ederek 28/ 3/ 942 Cumartesi güni1 saat 
14 de imtihana girmek illere numara aımaıan 

llmndır. 

..... ..,.. a•-11...ı,. ... 
ZiRAAT BANKASI 
--. lattbl: 1• - .... ,...: 110..-.- Tlrk Una ..... .. 

.... adedi:• 
7.lnd n tlead ller ..ı llllalra •-•lıhd 

Para li# 'I ' m ..-......... ,.ı.,.. 


