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ÇARŞAMBA 

Rodosta 
Almanlar 

küçük tekne
ler yapıyor 

Bodoıa dayandarak 
Kıbrıs işgal edilecek 

o 

İngiliz tayyareleri Rodoa\aki 
faaliyeti aekteye uğratmak 
için tiddetli akın yaptılar 
Londra, 18 (A. A.) - İngiliz 

deniz ve hava kuvvetleri tarafm• 
c!an mllştercken Rodosa indirilen 
darbe, Britanova ajansının askeri 
muharrir;ne göre, 1ngiliz tayyare
)ori tarafından Fra.ruıız istila li• 
manlarma karşı yapılan taam.ızla· 
n ha.ıl:Jtlatmaktadır. 

Odesada 
Yeraltı mezarıan 
aıa debllzlerlada 

Gizlenmiş bolşe
vikler meydana 

çıkarıldı 
-o-

Bunlar aylarca insan eti 
yiyerek yaıamıılar 

Berlln, 18 (A.A.) - D.N.B. nln aa· 
ltüıiyetıl kaynaklardan öğrendiğine 

göre Odesadakl Rumen polisi son gün_ 
lerde §ehrln yeraltı mezarlarının deh. 
lizlerlndc gizlenmiş bolşcvlklert mey. 
dana çıkarmış ve bunlan yakalamıo 
tır, Bolşevikler buralarda aylarca sak. 
lanmağa muvaffak olmuşlardır. 

Bıı muharrir şuril&M ilive edi-
yor: 

-
Y ..... : SADRI ERTEM Bir İngiliz bomlıardmıan tayya"91ne bomlla y\lkelnlyor 

Ortaya çıkamıyan bu Ruslar ınaan 
eUle geçlnmlşlerdlr. Poıts bu suretle 
yenilen c:eaeüerln parça1annı bulmu!J. 
mU§tur. Bu esrarlı mesele hakkındaki 
tahkikat henüz bitmemiştir. 

•• 
Qı'LE glnler )'B§lyoruz ki 

ha günlerin ha.tırası yal. 
lllZ bizim ya.km tarihim.izin ideai 
dlvilannı hat:u.latmaz, onlar be • 
fer tarihlnla büyük ve ebedi lstl
haleeinde üstUıı ve unutulmaz hlz
metler kadrosunda yer alacaktır. 
Kim lnkir edebilir ki büyüle harp 
diillya tarUıinde büyük tekimül 
ınerhaleslDI ifade etmemıştlrf Bü
yük harbin 90lluuda milletler Ja.a.
yatmm tistüDde bir ayağını :lWıi 
nıenbalara, bir ayaiou istibdada 
dayıya.rak yükseJen imparatorJuk. 
lar birer birer ortadaa blkmıı ve 
bUyllk harbin mezarbğma gömül
rnll~ttil'. 

Alman tebliği 

Kerçteki Rus 
taarruzu 

püskürtülaü 
--o-

Dün 68 Rus tayyaresi 
diifürüldü 

Japonlar 
ovyet hududunda 

hazırhklar yapıyor 

30000 kltlllll 
bir kanat 

Kareden Mançu
koya nakledildi ~. AYmtm,a, Almaa,.a, 

Ounuıh lmparatorhıklamım tu • 
fiye edilmiş olmalan dünya tan. 
ldntn bult olay.larmdan değildir, 
llmı1ar bir devrin, bir hayatın ta
bavvllönti ifade eder. 

Rodosla Kıbrıs ara&mdald me
safe 4SO kilometreden ibarettir. 
Rodoe garnizonunun bir kısmı Al
mandır. İtimada şayan bir menba· 
dan alman haberlere göre, adanın 
l:ıqlıca endüstrisi. ilk.bahardR ta.t . 
h!k cdllmesi muhtemel istila plan 
lan mucibince bir nevi mavnalar 
inşa etmekle meşguldür, Bu ada• 
nm Ahnanyanm pllnlan için e y 

hemmiyetj gitt:i.kçe artmaktadır. 
Cenubu ge.rbi ıı.tikametinde y~ı
lacaık her t.aa.rrus t.eeebhUaQ için 
Rodon de.yanarak .KJbrısm işga
lini hedef tutacağı tabiidir. ~ • 
nsta bulunan İngiliz ve iınpa.ra· 
torluk lwvvetleri birlmç halta i• 
Qlıaı)e Mtlamaw ihtimal dahlinde 
lnıhınan mihver kuvvetlerinin bir 
l:aarrusuna lntizareın talim gör -
ıuektedirler. Kütle halinde yapı • 
bcak hava aJanJanna ve deniz • 
den yapıla::ak ı.r isWi. teşebbtl· 
BUne karşı koymaık için müdafaa 
hazırlıkları ya~. 

Bir son klnundan 7 marta 
kadar Sovyetler 1587 

tayyare kaybettiler 
Çwıldng, 18 (A.A.) - Çin htllm· 

metinin a.sker1 sözcUsU Japon kıtalan. 
nm §ark1 Siblryadaki mUblm Usleri 

Berlln, 18 (A.A..) - Alman onlulan tehdit etmek için hazırlık yaptıklarmı 
rtrk mfUett büyük harpte her 
~ ~ yall!lllttı, 
una destanını kanla )'Udı, Jl'abt 
baıllar arasmda bir tanesi var 
ki, daha gününde efsaneleftl. Bu~ 
gün efsaneden büyük bir haklkat

ba§kuman<1anlığmm tebliği: lf§a etmiştir. 

Rodos ada8ıiJı&i ~ eerl ge • 
railerin tMISUne, vapuriar ve liman 
t.esisatma yapılan haaular Alman 
lıazrrlıklannı aelcteye uğratmak 
r.ayesiııl gll~. Ta&mısa itti 
rak eden hl\fif İngiliz kuvvetleri 
o kadar Y~. Pathym 
obüelerin ışrfmda gemilerin gU • 
\"er.t.eeiııden adaırun eoltülannı ve 
'3Vlerini iyice g&mek imlinı hl
ınl olmuştur. Bir ~ eaıat mılld 
detle yüzlerce obüe ~. l
t.alyanlar o derece gafil avla.DID.Ut
LardJr ki sahil batarya.lan hareke
te geçmeden evvel on dakika ke
tla.r hlçbir ımıka.beledc buftmama• 
mışlardrr. B~ mühim binalar 
hasıe.ra uğramıştır, 

Kerç yanmad&smda düşmanm ye- .Aynı a&cU bu h&rek&ttan haberdar 

Lf. 
Ba hakikatin adı sadeee ~ 

blecllr. 
QuaaJrka.le müdafwı iwn se

k&u, İDAD. karalrt.erl önünde bü • 
yük oellk bloklumm, denizlere 
hilıim, makinell "malfftb olmaz 
armada,, nın Dk lnhlıammı ifade 
eder. Gerçi hili, Çanakkalede top 
rap kan§&n ve kemikleri üst ili· 
te konsa uftm kaplıyacak olan ö • 
HUeıtmlzin hatırası içimizde tap • 
&Medlr. Hangi evimiz vardır ki o
- idacJe J'a113'1Ullar ÇıanaldreJe 

ni taarruzları kıllmen pUskUrtülmll§, olan Ruslarm da ıüpbeaiz buna kar. 
kunnen topçu atql ve hava hUcum. şı, tedbir aldıklannı ll&.ve etml§tlr. A. 
larlle hareket .mevzilerinde boğuUDU§. lman haberlerden an)&fıldığma göre, 
tur. Doğu cepheslnin öteki kıamılarm. takriben 30 bin ld§lllk lkl Japon tu • 
da dllpıan dUn de muhtelit noktalar. meninden mllrekkep bir kuvvet Ko • 
dan hücuma geçml§lle de oldukça ö. reden lılançukoya nakledUmlıUr. Bq. 
nemli kuTVet1erle yaptığı bu hücum • ka kuvvetli Japon mutrezeleriııln Sa. 
lar muvaffaklyetsız olmuştur. 15 mart 1 ka.Jln adalarında Karaputuya gönde • 

.... Devlllm ı nel •yfacla rlldlği söylenmektedir. 

Çay ve kahve inhisar 
idaresine verildi 

!lıÖdllil ltlfılin de: 
"- Benim orada tuellğjal M

ı. bybetmlyen bir hatıram varı. 

- cJemeslnl 
Onda ömrla en gtbel ~ 

Riyomda 
AJplerdftl &IH 

l'rUlll generali 
dinlendi 

Satış inhisar bayileri 
tarafından yapllacak 

~. Ba ölüm sağaaa)'I 1-
ÇİDCle 18 11.ari gtllleyi 505turan, 
9lllil ·~ loinde eriten ve •
ları Cerilmes bJe haline koyan 
~ ----~- .. A 1~.::11..<1.:ııı-. Dh. 

-,,_... ._ a"31~UU" _,,om, 18 (A.A.) - CelM ..at 13. 

Haber aklığımı.za göre çay ve kahve 
satıp inbl8arlara brra.kılml§Ur. AlA. -
kadarlar ellerindeki mallar için be -
yamıame vermektedirler. öğrendlğiml. 
ze göre çay ve kahve satıfı §imdlkl 
satanlar nazarı iUbara aımarak mUn. 
huıran inh1sar bayilerine verilecektir. 

Hind denizi 

Çew»n1e IJa gtlDti minky 30 da açıldı. nk dlnlenUen l&hlt sene. 
"'-tata K-naffn eahsmda tarihe ral Mittelhavzer, 1930 •nesinden iti. 
biır harika oluak t.esllm etti. Da • baren alp isWıkAmlannm ın,.m için 

ı., 0 da löııcltlk ki, deııizlerl, bo- çalı§ıldığmı söylemJftir. Harp UAn e. 
~ .:::- • ile al&kab her dfldlği zaman tam bir hat hemen he. 1can..._, ... eelıbıde fa§ıyan men bitmiş bulunuyordu. General ım. 
0~ ~ mağl6blyeUa ne teıh&vzer, Alp ordwıunun maııevtyatı Japon donanmaamın 

Em& ........:::-.•· çok mükemmel ve tecblzatı iyi oldu. .. • 1 ~uı-18 .,,,,
111 

iltedltl kadar Ça. ğunu söylemi§ ve §Unlan lllve et • kontrolu altına geçmıt · 
beplerie ilıala Alıi:Yet.bU aiyasi &e • mlftir: Tokyo, 18 (A.A.) - Japon umumı 
mail611i7.t dıettı. ..__ onu bir Eeuen Alplerdeki J'raDm ~- karargtJıı taratmdan Hind aalılll açı.. 
1.ıir lf*Dme olch.taı. uza~ 7&Pdımı; riııe hiçbir taranan sarar verilmlf de. tında ıı dtl§m&n gemisi tahrip edil • 
ıfıılıe 7'b117en •• ~ÜZ(.• ğildlr, Almanlar, bU hatıann yaıımdan d1tlne dair verilen habere, Japon ba

faabaJa gl~ inıkiıı ls- dal•pıak zaruretinde k&lmJflardır. ımu bUyUk bir önem atfetmektedir. 
ıoamp anda ç... ...... ,811 kal • ve mütareke, mllcadeleyt durdurmU§ - Gazeteler, bunun Japon b&hr1ye8i ta. 
dldliilll ~ • ..,;:n V&zge- tur. • rafmdan yalnız Paal!lğln kontrol ve 
mu oaa ~ bir :er za- 1 General, 6 Fransız tUmenlnin 20 ı. nUtuz altında bulundunılmadığmı, ay. 
lbchr. anım.. taıyan t1lmenlne ka111 koyduğunu t&s. nı zamanda Hind denlzlnln de Japon 

Biytlk hU'pte milttetikı.r İst..n rih etml§Ur. bahriyesi kontrolllne tabi olduğunu 
bala Çarlık Hayasına ftade~ • gOstereceğlnl mtl§&hede etmektedirler. 

ttler. Ve ona yardmı etmek ~ ÜD<'eden ve dalla acıaz elde ede • Şt1phe yok ki, bu ınkl§af oldukça 
bnia+n wlayorlanb. O zaınan oeklerdl. Fakat Türk mtidafusı yakm bir &Ude Hlnd1atan berinde 
bair .. ., mlttefildaden kart.ar • ~r t&rfllJ idn bir yib bıuı o- voe bab Aayadakl asker1 harekeUer ü. 
mü ~ lld yttzlil bir mabet ta. lan zulttm ve :illtlbdad heykelinin zerinde aktaler yapacaktır. 
kip edilemezdi. Bill."i!J Çanalrka • !Wdesiııl yıldı. Tokyo Nl§lnl§l diyor ki: 

~ mrlamak Bas ordalanaın BetJer tarihinin teki.mili merha- lngilterenin Uzakp.rkta kaybeltlğl 
~ inmeleri üzerine da lesinde Türle milleti yaphjı ba topraklan tekrar kavınmak için Hin
ha fllWeW olmak Jizungelinli. ili. hlznaetle övünmeye Hl7mn gönne- dlatanı hareket noktası olarak kunan. 
dlılenla ele ba Je)dlde huırlanmış -.e dP. ba büytik olayı tetkik eden mak hlllyalarmı hakikat mahvetmiş • 
oldalaaa DMd inlir edebiliriz f IUm adamJan ve mmaslu mütefek ur. Hlııdiltan tarafından muvaffak! • 

OD="'We mödafaw, Çarhk kirler Quaakkale öltllerlnln Türk yetıe mukavemet göat.ermek ancak o. 
~ in1ıll&llnt bazırhyuı, ~ milletine oldap kadar insanlık raya aaker ve mal1Jeme nakli sayesin. 
na tutlıteR çıkaran en kuvvetJl uğrunda can verdiklerini tudlk de mt1mktln olabilir. Bu ise, hem ka. 
!l't'heptiY, ~ilk Rasyası ıııağlam cdecektU. 18 Hart bu ~ ra yolundan, hem deniz yolundan lm. 
irs~ mtittefJrler zaferi daha biridir. - - - -- - • 

1 

Aynca bayll~r ihdas olunmıyacak 
yalnız tanmm11 bazı firmalara eakiden 
olduğu gibi aatıo müsaadesi verilecek. 
tir. 

Çay ve kahve flyallanna zam :mev. 
zuube.hs değildir. Eldeki stok çok faz. 
ladu, 

Tirviç zırhlısı 
Yeniden ingiliz 
tayyarelerinin 

hücumuna uğradı 
Londra, 18 (A. A.) - B. B. C. 
Norveç a.çıklan:nda. İngiliz tor

pil taYYa.relcrinfn hUıcumuı:ıa uğ • 
red:dttan sonra Trondbayma iltica 
etmi§ olan Alma.nlarm ~.000 ton 
luk 1'irpiç zırhlım, oradan çıkarak 
r.aha şime.lde Narvüte görillmll§ 
ve İngiliz tayye.releriyle deniz 
kuvvetlerinin hUcu:muna ufrıuml • 
tır. 

Bunun üzerine 'nrpiç zırtıhaı, 
bir fiorda gir.ip JJ&kJaıımrştır, tn. 
giliz gemileri ftoırdun dılmda do
lı\§ıyorla.r. 

Bükreıte zelzele 
BUkref, 18 (A.A.) - Salı gecesi 

saat 2,25 de yer sarsmtııan duyul . 
mu~tur. Depremin ~rkez.l doğuya 180 
kilometre mesafededir. 

BUkre1(1te kaydedilen sarsıntı blrlncl 

derecededir' 

Şark cephesinde 

Şiddetli 
savaşlar 

devamedi1Jor 
--o-

Ruslar kar kalkmadan son 
bir hamle yapmaktadır 

-o-

VIJ&Zlllada çevrilen 
Alman kanaoerı 

200.000 kadar 
tabmln e~lllyor 

Sbklle'Mo l& -(Aa.) - iMI: 
Han f&l'tl&n:mD gayri mllait ol • 

muma rağmen Rus cephesinin büUln 
kealmleriııde ıtddetli saVll§lar devam 
etmektedir. Rwı radyo.una göre, Vi • 
azma • Smotensk otomobil yolu llk 
defa olarak Rus toplannın ateıı altın. 
da bulunmaktadır, Sovyet haberleri 
Viazma • Rljev cebinde kup.t:ııan AJ. 
man kuvvetlerini 200.000 tahmin et. 
mektedir. Fakat kup.tına harekeli 
tam yapılmıo gibi görünmüyor. Viaz 
ma • Rljev demlryolu bu yolun 10 ki
lometre kadar cenubunda bulunan 
Sarupbenanje mcvkllnln Rus kıtaları 
tarafından ifgllll neticesinde tehdide 
maruz bulunmakla beraber hakikatte 
keellml§ değildir. Alman ordusunun 
mukavemeti çok kuvveWcllr. Alınan. 
lar, Ruı süvari ve kayakçı müfreze. 
lerlnln ileri hareketini durdurmak fçln 
tanklar kullanıyorlar. Tazyik bilhassa 
fimalde flddeUldlr. Bu kısımda Rus 
tebllflnde ismi ilk deta olarak geçen 
Dufovçlna mevkllnde çarpıfDl&)ar ol • 
maktadır. 

Bir haftadanberi Kırımdaki taarruz 
ır, Rwılar için dea-erıı neticeler ver • 
meden devam ediyor. • 

Svenaka Dagbladett gazetesinin 
merkes kealmlndekl muhabiri diyor 
ki: 
Soğuk ve kar, vaziyeti muharipler 

için çok zorlu bir hale geUrmektedlr. 
Merkez cephe.sinde yeniden yağan kar 
bir metre yilksekllğl bulunmaktadır. 

Rualar, kı§m kendilerine verdiği son 
kazanç HıUmallnl de kullanmak !Çin 

blltQn kuvveUerlle mUcadelc ediyor _ 
lar. Allllan uker1 m.ahflllerl, Aıman 

ordusunun ilkbahar taaJTUzundan ev. 
.... Devann ı ncl l&yfada 

---o----
5000 Amerikalı ve yeahudi 

Avrupadan aynldı 
Uzbon 18 (A.A.) - Çoğu Ameri. 

kalı olmak üzere :iOOO mWtecl bugün 
Gulne vapurUe Nevyorka gitmekte. 
cllt. 

italyan tebliği 
~. 18 (A.A.) - İtalyan ordula. 

n umum! karargtüımın 655 numaralı 
tebliği: 

DU,man unsurlan Tmlmlnln şarkın.. 
da bir me'fZle taarruz et.ınişleree de 
tarafımızclal! derhal yapılan mukab61 
taarruz neticesinde geri atılml§lardır. 
Biri subay olmak Uzere blr kaç esir 
almml§tır. 

Mak Artur 
Avustralyada 

Avustralya kuvvetleri 
Amerıkah generalin emri 

altmda çarpışacak 
----0-

Baıvekil Kurtin Amerikan 
yardımından aitayifle 

bahsediyor 

K:ımberra, 18 <A. ~ - ~ 
vekil Kurt.in Amerikan kunetle
rinıin A vust.ralyade. karaya ç*ma. 
sı hakkında !fU beyanatta ~ 
muştur: mühim miktarda Ameri
kan kuvvetlerinin A vuetralyada. 
bulunduklar.mı bl.iyWt bir memmı
myetle bildiriyorum. Bu lruvwt • 
lerin mevcudiyeti yalnız CCftaıl'et 
verici bir hi.dise değil ayni ııa
me.nda gerek Pasifikte gcrebe 
biltUn h9.Jl> sahala.rm<la harbet
mek hususunda demokrasllerln az 
mini göstermesi itibariyle de 
memnuniyeti muciptir. Am~ 
kuvvetleri mühim miktarda. haft 
ve kııra krta.la.nndan mUrek.kep • 
tır. A vustra.lya halta Avustralya.. 
ya ya.rdmı etmek azmini gösteren 
Bırleşik Amerika Cumhurreiaine 
ve halkına derin minnet hlalerile 
bağlr:iır. 

Bu yardım lkl bakımdan faydalı ol
mll§tur. ÇünkU Almanya ve İtalya 

De 8.§ln bir çarpl§Dl& halinde buJUDaD 
büyük Brltanya Pasifik yUkUnU de 

.... Devamı ı nel •)"fada 

Amerika.ela bem kan4a cldea ve bem dentzde J"8sen '-klardM aım 
mUdarda yapılau,a 1-flanmlff.ır. Burada böyle bir tankı denlde -

.nratle giderken IÖl'ÖY-



! - &"1 SOS DAKİKA - 18 MAB'r lfKJ. ÇARŞAMBA 

BiT iki Nokta: 

Bu Nasıl Yasak? 
Mektep s;ooutana tütün içme 3 a. 

ak eıllJdL 
İ)'l lıU banıket! Fakat, beıf eene, on 

one evvel de aynı yasak mclct.eplert • 
nılzde yok muydu~ 

Bagtln yqt otuzu geçmiş olanlar 

Alman tebllll 
-- Ba11taı'&Jı ı ncı •Jfada 

ile 17 mart araııı dUıman dOIU cephe. 
mnde topyelrlUı 181 tank kaybetmi§ • 
tır. Sovyet hava kuvvetleri dUDkU 
gQn 68 tayyare kaybetml§lerdlr. Bu 
tayyarelerden 156 taneai hava muhare. 
belerl esnasında kaybedllml~. Bizim 
tayynrelerimizden biri noksandır. 

Beyruttan 
Tahrana 
kadar 

Bunew bir mlda
ıaa battı kurulda 

ııılNımır veya mulcl denilen bir mua· 
'in zllım'eelnln tenefflliı yerlerini sıkı 
bir kontrolden gcçlrerek, mektep du. 
\&rlan arumd& ttıtllnle mücadele c. 
den bir m~bbl smıfı olduğunu pekl. 
IA. hatırlarlar. Buna ratmen mektebin 
lı;Ltıde gene kaçamak cıgara lı;ıen bir 
~Urtt eldıefılar olduğunu da bahrlar • 
lar. 

Berlln, 18 (A.A.) - Alman ordula. 
n bqkumandaıılığmm bildirdiğine 

göre, doğu cephealnin orta bölgesinde 
Alman haU&nnı yarmağa te,ebbtl.s e. 
den bUyUk dUgman t.c§killeri yok edil. 
mi§t.lr. Bol§eviklerin flerleyf§l dllgman 
içln btlyUk kayıplarla durdurulmuş • 
tur. 

Londra, 18 (A.A.) - lngiUzJer pet. 
rolleri korumak içln Beyruttan Tah· 
rana kadar bir müdafaa hattı vOeu • 
da getlmıl§lerdir. 

Bu hat, general Kuynanm kumanda 
smda bulunan 9 uncu ve 10 uneu or. 
dular tarafmdan müdafaa edlle<:ekUr. 
Bu ordular, §imali lranda bulunan Rus 
kuvvetleriyle aıkı surette temaa ve 
lrUbatı muhafaza ediyorlar. 

ile sabah 6ğle ve akşam 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntar.aman di§lerinizi fırçalaymız. 

Zannunıı:ca nıeldep içindeki bu cı. 

~ara ~ disiplini bugün eskiden da. 
ıa iyi organl%c edilı:nl6 bulunuyor. Fa. 

ı ıt rnekt.ep drsmdakl cıgam ynsatı 

ne Alamde? 
DUn olduğu gibi, bugün de, lstae· 

oncla, BOkakta, hattA evinde cıgara 

l'llı bir yı!m taleooye bol bol nuıt 
.. ellyonı:ı:. Bunlara ne bUytlkler, ne 
polis, ne ele ııu ,·eya bu kirmıc kan:i-3. 
biliyor. Bunlar yasağı uluorta balt.ıı. 

lıyor, "' hattA cıgara dumanlarını ur. 
llyerek yasakla alayla bile edebUlyor
ıar. Şu halde bu cıgara 3D81lğı ne tur. 
111 bir yaııakl anlayamadıJ:nmır. btr nok 

EN SON DA.KlKA 

Amerikadaki elçi
miz Velsle görüştü 
veıs divorKı: 

OdUnç verme ve kiralama 
anıaşması TUrkiyeye 

yapılmakta olan yardımı 
fazıalaştıraçaktlr 

Vaşington, 18 (A. A.) - Ofi: 
Türk.iyen.in Birleşik Devletler 

tiyilk elçisi Mehmet Mü.nir Erte-
ün ödünç verme ve kiralıa.ma 
n~asmm tat:bikı ile ilgili ola• 

rok Tilrldyeyc ha.rp malzemesi 
önderfuncsi ha'!rJcıMa hariciye 
uwn mwı.vlni Vel.8 ile blr g<SrUş
'!lede bulurmıuştur. 

Vels. gazeteciler konferansmd& 
m.iştir ki: 
1ki hükfımet, fiiliya.tta bir azı
şma UnzaJ.amışlardir, fakat mal-

eme göndermek suretiyle Türki
eye müm.ldln olduğu kadar bU • 

1ik askeri ya.rdnnda bulunmak 
Lizere yol hazırla.mruştır. Şimdiye 
kadar Türkiye Birleşik devletler • 
den alma.kta. olduğu malzemeyi. 
peşin para ile ödem.iştir. ÖdUnç 
verme ve kiralama anlaşması, Tür 
!dyeye halen ya.p:dmakta olan yar• 
dmıı f n.z la.laşt.ırarokbr. 

Millet Meclisinin 
bugünkü toplantısı 

Ankara, 18 (A. A.) - Büyük 
Millet Meclisi bugün Dr. Ma.zhar 
Germen'.in reiBllğinde yaptığı top
laııtrda İzmir mebusu Dr. M:usta• 
f.a ~'nun, Kocaeli mebusu 
KEm&lıettin Olpek'ın, Kütahya. mc 
busu Mı.ısta.fa Baook'm, Seyhan 
meb1.lflu l'brahim Mote'ni.n, Zangul
dak mebusu Mustafa Bozman'ın, 
vckat ettiklerine da.ir bs§vc:k!ı.let 
te*ereleri okuıımuA ve mcıiıun:
larm hatnııa.ıe.nnı taziz ~ be§ 
<l&kika aya.kta sü.kfı.t edilmiştir. 

Dört encümenddti mliııballere 
bA seçimi ya.pıllllJ§br, 

Madenlerin ifletilmeei ve birleş 
tirilmeai bakkmdakj kanwl JAyi • 
ha.sı dahiliye encilmenine tevdi &

dibniştir. 
Na.kil vaaıtaları hakkındaıki ka • 

ııuna bi.r madde eklenmesine dair 
kanun layihaamın birinci müzake
resi ya.pılmışt.Ir. 

MecDıl!I, onma günıll toplanacak-
tır. 

Fıkra 
21 •••••••• 

Deryanın dibi 
919 .b&rtd, harp bUmlyen mWetle •• 

rln feel &Jdbetkı.l bize bir kere clab& 
aaJatıL llaal bir fıkra vardır: Bir 
kadı rntisona gitmek bere pnlye 

lllner. Yolda pmlDln relal De kona. 
pırken Kadı "lalAmuı prtı nedlrTn 
41ye J'fUe 90rar. Bel• "bilmem!" ae. 
valJmı verince, kadı d&: - Öyleyse 
gittin PYJ'1Ullft 41bloe eler. Vaktaki 
c1mlzcle 1ırtma çıkar; 9U1&r kabar • 
aağa, kadı efendi de korkmafa baf· 
l&r, Bela: - Efen41, clfo.r, ytlzmek 
blllr mlslnT. Kadı 'hayır!,, deyince: 
- ''Öyleyse gittin deryanın dibine!,, 
... o- silıl, .uUa zamanı harp ı. 
cin oabpıuyae ft barp nunanı da 
harp maatlndm habersiz. olanlarm 
vay IMMpM! 

NASRET'11N 

Bol§evlk askerlerinden ehemmiyet. 
li bir gnıp çevrilmiş ve yok edllmlı. 
tir. 

Şlddetll bir tlpl altında. ve sıfır altı 
45 dereceyi bulan soğukta düşmanın 
iki piyade ve d8rt sUvari tOmenl o 
kadar hırpalanml§tır Jd bunlar geri 
çekilmek zorudna kalınışlardır. DO§ • 
ınan 10 bin ölil ve 2 bin ealr 'bırak
ım§tir, 133 top ve pek çok ağır ve ha. 
tit piyade silAhları ele geçlrllml§Ur. 

Berltn, 18 (A.A.) - AJl~rt bir kay 
naktan t\lldlrillyor: 

Sovyetler, 1 sonkAnund&n 1 marta 
kadar geçen mUddet zarfında 11587 tay 
yare kaybetmi§lerdlr. Bunlardan 1009 
tanesi hava savaılarmda kaybedilm1§ 
Ur. lnglllzler, aynı mUddet zarfında 
329 tayyare kaybctml§lerdlr. Buna 
mukabil Alman kayıptan 291 tayya.. 
redir. 

Şark cepbeılnde 
-- Baft&rafı ı nt-J sayfada 

\'Cl daha bqka çetin imtihanlar ge • 
çirecetfni IUrat etmektedirler. 

Moskova, 18 (A.A.) - Bir Sovyet 
tebliği ekinde, Lenlngrad cephesinde 
iki gün suren sava§ cmasmda 22000 
subay ,..e er imha edildiği bildiriliyor. 

Londra, 18 (A.A.) - B.B.O: 
Dün gece yansı Moskovada neıre -

dilen reamı tebllğ: 
Kıtaatımız dUn tarruzi muharebe • 

lerc devam otmfııler ve bazı bölgeler. 
de dU§manm mukabil taarruzlrmı a· 
ğlr zayiatla pUskUrtmU§lerdlr. 

Mosko\'tl, 18 (A.A.) - Harkofta 
Sovyet kuvveUcrJ dUn Alman hatla • 
nnda gedik açmafa muvallak olmu§ • 
tardır. DOııman 1000 kl§i zayJat ver • 
ml§t.ir. 35 top ve bOyUk malzeme iğ • 
tinam edllmi§Ur. Bmolensk kealmlnde 
§lddetlı muharebeler olmaktadır VJ • 
yazmayı la8aca almak için Bovyet • 
!erin iki kolu tarafından yapılan ha • 

rekcUer neticesinde bu iki kol arasm.. 
daki mesa!e gittikçe daralmaktadll'. 
Almanla.mı va.zlyett çok valıim aayıl • 
maktadır. 

Londra, 18 (A,A.) - Stokholmdan 
alman haberlere göre, SovyeUer, aon 
derecede giddetıl muharebelerden son. 
n. Harko!a girmi§lerdlr. Bu muharebe 
\er eanaaında Almanlar, iki general 
de dahil olduğu halde 15 na. 20 bin 1111. 

bay ve er ısıu bırakmıııtardır. 
Şehirdeki diğer Alman kuvvetleri 

kaçmışlardır. Şehir Almanlar tarafm· 
dan ateııe verllmJ§tir. 

Sovyet kuvveUeri Ktnmda, Kerç 
yanm adasında Alınanlara ant bir bu 
cm yapmışlardır. Bir Sovyet harp 
fremlalnin himayesinde karaya çıkan 
.Uabcndazlar tarafından yapılan bu 
baakm azamı derecede muvaffak ol • 
muııtur. 

Staraya Russada çember içinde ka · 
lan Alınan kuvvetlerinin vaziyeti de 
gittikçe fenal~aktadır. Sovyetler bu 
kesimde aon iki hafta içinde 80 mes.. 
ktuı yeri geri almı§lardır. 

Lonclra, 18 (A.A.) - B.B.O: 
Rusyadan harp vaziyeti hakkmda 

eb-aflı malQmat gelmeml§lle de Straya 
Ruaaada mahsur 16 ncı Alman ordu. 
sunun vaziyeti gittikçe fenalaştığı 

bu orduya levazım ve yiyecek ta§ıyan 
90 Alman tayyareıılnl tahrip etmlgler 
lkl gilDde 12 yeri ve aylardanberi Al. 
ınanlann JlddeUe tahklm ettikleri bir 
mukavemet yuvasını aımıılardır. 

Cenup cephesinde çarpıgmalar oe • 
tınle§mektedlr, Ruslar Kımnda büyük 
blr faaliyet göaterlyorıar. 

Suriyede 2000 fabrika bu mlldafaa 
hattı için gereken malzemeyi yetfı • 
tlrmektedlr. 

Amerikada 
2400 yabancı 

kadın tevkif edildi 
Vllf1ôjton, 18 (A.A.) - Baf müd. 

deiumuml Bl4dle §Unlan söyleml§tlr: 
Federal tahkikat bUrosu memurları 

taraflnd&n dO§man tebaaamdan 8 bin 
kl§lye alt binalarda ele ~irilen mub 
tellt eşya arasında Japon, Alman ve 
İtalyan bahriye üniformaları, aakeı1 

bölgelere aıt haritalar ve fotoğraflar 
bulunmaktadır. 

MUddeiumumt, reisicumhurun be • 
yan.namesinde ta§ınması yaaak oldu· 
ıtu bildirilen bazı C§Y&yı Uzerlerinde 
ta§ıdıklan için dUgınan teba.amıdn 

2400 kadmm tevkif edildiğini söyle . 
ml§tlr. Bu eıya arasmda 1500 taban. 
ca, 1311 fotoğraf maldnesl, 1200 rad· 
yo lletı, 167 bin mermi, kılıçlar, han. 
çerıer ve dinamit vardır. 

Japon Tebliği 
Tokyo, 18 (A.A.) - lmparatorluk 

umumi ko.rargabmm blldlrdlğlne gö • 
re, Japon donanma.ama mensup tayya. 
reler 115 ve 14 martta yeni Gineye kar· 
şı yapbkları akınlar esnasında 2:S dil§. 
man tayyaresini dil§Urmil§ler veya 
yerde tahrip etmişlerdir. 

13 martta Port • Moresby'ye ka.r§ı 
yapılan akm cıınlMIIDda 11 dllfman tay 
yaresJ tahrip cdilmi§tlr. Aynı gün Ja· 
pon tayyarelerı Salomon adalannda 
Vanavana ve Florldada bUlunan mtı. 
him düşman Usleri.nl bombardnnan et. 
mfıılerdlr. 

H martta Japon denlz birlikleri 
Kuleenııtandm glmal ucunda bulunan 
Hom ada.amdaki dUgmanm hava UAU. 
ne anı bir baslan yapmıılardır. H dil§. 
man tayyaresi dUııürWınUı veya tah • 
rlp edilmlJUr. 

Konservatuar orkestra 
konseri 

Konservatuar orkestrası ikinci kon. 
esrini 24 mart aa.lı gUnU ak§amı oehir 
tiyatrosu komedi lasmmda verecek· 
tir. Orkestrayı Ferdi von Statzer lda. 
re edecek, Sollat olarak d:ı Violonselıst' 

Muhiddin Sadak l§tırak edecektir. 
Garp musiklsl edebiyatmm en yUk. 

sek parc;alarmı ihtiva eden bU konser 
glmdlden kuvvetle alAka uyandırmak. 
tadır. 

BlleUer konser gUnUn.e kadar konser 
vatuardan tedarik edilebilir. 

Çılgınlar Klübü 
\'azan: bkender F. SERTELLi 

-102-
Şoför tltrlyerek dlrekalyona ceçtı. 
Birincisi eekl bir otomobildi, fakat 

toför lfldlzıır ve ceaur b1r sen~. 
Aıılan bey )eoJ ,.e yollu bir otomobile 
gcçmllJtl, Wdn bunan d& eoförD ta . 
baııınz ve korkak btf adamdı .• Benzi.ne 
basacağına, yaf cIUtmeslne dokunu • 
yor, mot.ör fazla yağialuu'ak hızlı git. 

Stalin Papaya bir :;:~ Ş~r o kadar korkmu, ve 

d d • Nlbaye& vaziyeti anlayan Aslan bey, mektup gön er 1 derhal toförUn ~rine geçti: 
- Sen bu 1111 beceremlyecelmln, Ar-

POSta ile gönaerılen ımzah kaya seç ve kımııc1am&: 
Dedl. A.ı1111 - civardaki yollan da 

mektubu hayret uyandırdı 90k iyi bWyordu. l'ıldınm gibi hızlı 
D N B kot0yordu. Buna rağmen çetenin kul. Bern, 18 (A. A.) - • . : 

C-0rriere Del Ticio'nun Roma • l&ndıtı lıuta otomoblllıne bir türlü 
dan aldığı huaıu.s! bfr haberde BÖY· yakla,amıyordu. 
le demektedir: Bir aralık genlı bir vlraJtau döner · 

Stallnin Papa On ikinci Pie'ye ken halıta otomobilinden atllan bll' kur 

gönderdiğ! mektup, Vatik.an mah- tun Aslanın otomoblllnln yan C"Amı 
fillerinde hayret uyandırmıştır. nı parçalam11tı. 
Stalinin posta ile im.7.alt bir mek· Şoför: 

ı tup göndermesi o derece hayret - Bu haydutlara yaklqs&k da, .ız 
1 uyandırıcı bir h!dise ve diploma• bir kı,ısınız bnyım .. ne yapablllrıılnlz ': 
:rlde ve devlet işlerinde 0 derece Diye mırıldandı ve otomobilin ır.lnt> 
az kullanıltr bir usuldür ki Vat:i.- sindi •• bir dabn ağuru açmadı. 

~ B8t1anlı 1 llCI _,,... 

kuvvetli bir t18 vücuda geUrmelldlr. 
Avwıtralya yalnIZ Uç veya altı ay rnUd 
detle değil aenelerce, dO§lrıanm ileri 
hareketi duruncaya kadar, darbeler 
teati için llzım olan maddi ve bedeni 
kudrete malik olduğunu tarihe ge.ter • 
meıidlr. 

Kanberra, 18 (A.A.) - KQdatan 
nzın M. 11'orde, Mac Arturu karfıladı 
ğı aırada Avuatralya bll~mellnln A. 
vuatraıyada. çetin •vqlara intizar 
etuttnı aöyleml§t1r. Nazrr, Avuatral 
ya aakerlerinln Mac Arturun emri aı 
tmd& çarpl§makla iftihar edecekleri 
nl llAve etmJıUr. 

MeJbmn, 18 (A.A.) - Avuııtralya 

da Amerkan kuvvetlerine kumandn 
eden general Corç Breı Paaifik batı 
cenubu kuvvetleri başkumandan mu . 
'E!.vinllflne tayin edllml§tir. Kendini 
aynı keafmde müttefik hava kuvvet. 
leri kumandamdır, 

cenevre, 18 (A.A.) - stetanı: 
Cenevre slyıuıt mahfillerinde gene • 

ral Mak Arturun Avustralya ku • 
mandanlığma taylnl mUnaaebetlle bu 
intihabQl ls&beUi olup otmadıfmı an. 
cak ha.diselerin göstereceği belirtil • 
mektedlr. 

P'!llplnlerde Malı: Artur kal'Jf k&nf 
tanıdığı bir toprakta ve kendi vücuda 
getirdiği blr ordunun bafmda harp et. 
mek gibi bir tıatUnlll#e ııahlpU. Hat. 
bukl Avuatralyada muazzam ve ta . 
nnnadığı arazide bulunacak ve alell. 
de vücuda geUrlllvermio bir ordunun 
ba~a geçecektir. 
Vaşington, taratmdan alman bu 

tedbir bu ırureUe Birleşik Amerikaya 
Filiplnlerln tamamen kaybedUmeaine 
mal olduktan sonra Avustralya da 
kurtanlmış olmıyau.ktlr. 

L& Trlbun d~ Uzan bu mllDuebet. 
Je A vustralyada ve Flllptnıerde duru. 
mun aynı olmadığını llert stlrmektedtr 
Diğer taraftan Japonlarm deniz t18 
t11nltlftl dolayıslle mtıtteftklertn bir 
oyalama ha.rekeU yapmak llzere keıı. 
dl dona.nmaıarmı da ~e kartft?rmalan 
icap edecektir. 

Belediye mecmuası 
İstanbul belediyesi taratmdan çı 

kanlmakta olan Belediye mecmuaaı. 
aon tahdit kanunu milnıuıebetlle bu 
sayıdan sonra neııredllmlyecektlr. 

Denize düten çocuk 
Boğaziçlnde Sanyerde, Aamalı .ııo. 

kakta 17 numarada oturan Salih oğlu 
Yılm&Z dUn deniz kenarında arkada§. 
larile oynarken ayafı kayarak denize 
dU§trlU§Se de oradan geçenler tarafm. 
dan kurtanımıwtır. 

- Derb&I ot.omolJOe atl&yoı.. 
Diye batınfı. A•lan onlara ela lltnt

yetlnl bDdlrmlttt. PoUlk>r otomolılle 
atl&dıl&r Ye talıaaaalarmt ~ldller. 

Aal&ll: 
- ŞU pdm baıata otomoblltndMt 

baydUtl&r, buıaneden bir baata lmGn' 
dılar. Onu kurtarmaia ve haydutları 
yakalam&ta ~ Haydi bu& 
yardım edba 1 

Dtdl ve otomoblU attrdU. 

tııte bir lml'fUll dalla .. 
Bir dall&.. 

Haydlltl&r A.alaıım otomobilini felce 
atratmap ~orl&nb. A.J111 roJtl 
polleler de oynamak lıltıedll~r- llUAbla.. 
nnı boplttd&r. 

Ve b&ydutJarm otomolılll birden rap 
diJ'e durdu. LAAtltfn biri .-tlamııta. 

AaJaa derhal otomoMldm indi: 
- A.rkadatl&r, siz de lınln.. flmdl 

bir kortun l-atmunma tata1mumz 
muJıtemeldir. Otomobili atper alarak, 
onlardan önce aynı lıi biz yapünD. 

Hemen otomobil a.rkallma geower •• 
T.ı.ncalannı bopltmap ........ 

lar. 
Aslan taııımın•Dde y•d111N1111tl. 

Haydutlar kJırtwı yalcbrmalda lıera· 
ber, bir yandan da yam lı9fmdald bir 
kötkfhı ormanma dalmala ~or • 
l&rdı. 

Haydutlar Uç ldflydller. 
Aslan: 
- Haatayı k&çınunadılar" Otomo. kan mahfillerinin bu hususta ke • Aalıuı, toförUn eözlerlnl duymamııt ' 

tumiyet göstermeleri pek iyi an· gibi, dlrekalyona öyle blr mnımıttı bilin içinde bıraktılar, Bize de ba IA • 
Jr.şıla.b41ir. Bu mektuptan başka 1 ki •. dünyayı gözü g6rmUyordu. ~ımdı. 
Pcpahk bir sıra başka vesikalar Beylerbeyi ımtlarma gelince, gayet Diyerek, yerde sine sine Uerlemete 
Wı alml§t!r. Biltün bu vesikalar gt\zel bir tesadüfle karşılapn A•lan başladı. 
~imdi, Papalık tarafından tetkik bey gtUUmsedl, Yol kenarmda lkl po. h<ı poll!I memuru haydutlann peei. 

cw 
edilmektedir l ııa devriyesi görmı.ı,ıu: ne takıim1'tı. • ... . 

Askeri Fabrikalar Sabnalma Komisyonu lliulan 
'l'ZZGAe ALINAOAX 

tl0.100 kDomk ~ (havaoeklclJ, toraa pJaıU ,ı...,.., zmıılllııh 
ıııak.M, tıe.tere, malclmp, ve maraagoc plnya, naile, fmldak, sh-aaa, daire 
test.ere ıtertt testere, a1kt makkac> z.lnclrll rneklrap, mo..., daire 1&m1ıa, ft.. 

safre gibi teqllllar mübayaa edlleeektir. Elinde bu~ (Jtld ..,_ 
iyi vaalyette az kıallaııılmq) balonaıılann bil' llltkla ile aakert faJJdkalar 
umum mOdllrlüj'üne mll.racaatlan ve ~ elJGt ,.e evatlle ıı~ 
nı c&terlr bir ııateııını de bu iatlda ile birlikte ••:adea1 .UU ol&aaar, (ael) 

••• 
USTA VE tşçt ALINAOAK 

Ankara fa brlkıılarmda çalıftmJmak llJlere demfrel uta ft kalfam, tee. 
vJyecl usta ve kalfaaı, tornacı, marangoz ustası, tekerlekçi, marangoz tez. 
gA.lılarmda çalı§mıı ır;ı ve boyacı alınacaktır. ı.teklllerin bir i9tlda u. An. 
kara marangoz !abrlkur mUdOrtllğUDe mUracaaUan 1Jt.n olun111'. (12tf) 

• * • 
SantrlfuJ MI tuhlmlıuı aJmacak 

Verimi: 70.80 ton/aaatte 
Manometrlk lrUta: Aagart 80 metre 
220/880 volt, per. Oç fazlı mOtena.Yip cereyan motl5rlle aJnıple • 
Yukarda evsafı yazılı lkt adet santrltuj su tulumbası alınacaktır. Plya. 

3ıı, mncudundan vermek veya hariç memleketlerden getırteblleceklertn tek. 
Uflerint umum mUdUrltlğe göndernılr1 illl.n olunur. (3267) 

Canlan Belediye Reisliğinden: 
Çankın bledlyeırine alt evrakı matbua ve ktrtufye &f&trdakl prtlar 

içinde 9.3.942 tarilılndm itibaren (115) gün mtlddeUe açık eluılltmeye lı:on 

muıtur. 

ı - Belediyenin eYr&Ju matbuaaı muh&mmen bedeli (900) lira kırtut. 
yenin (800) ltra olup elektrik !abrtkaamm evrakı matbua muhammen bede 
il (700) liradır. 

2 - llıaıeyi kat1yeet 23.3.942 tarlhine mOsadlf pazartesi gtlnll ısabahle. 
yin aaat (10) da Çanlnn belediye dairoatnde ayn ayn yapılaeağmdan talip 
terin (yilzde yedi buçuk) Dl9bet1Ddeki pey akçelertnı yatırdıklarına dair 
makbuz ibraz etmek surettıe .ı.ıtlrak edebileceklerdir. 

3 - Fazla taflflt.t almak taUyenıerın hergOn belediyeye fifaben Yeya 

tahriren müracaat etmeleri UAn olunur. (3413) 

EN SON DAKiKA 
Küçük llinlar Kuponu 

(Bu kupqu eklenerek gönderUec:ıek 

it arama we it verme UAnlan En 8on 
l)aldJraAa .-l'IMllZ netrecllJecektlr. llY
ıeame telEllft eönderen olmyucıa.Iarm 

mllfllZ lrala.k bere •rfll actnı.lerL 
nl lılldlrmelert lbım,) 

Evlenme tek/illeri: 
• Ta§rada ayda 30 lira getiren em. 

ilki bulunan yüksek tahsillne devam 
eden 2li yqmda bir genç, tab.sll ve ser 
\•etile mUteııaalp aan.,m bir bayanla 
evlenmek ı.atemektedlr, orta t&halll ol 
mıyanlann yqı en !ada 25 olmalıdır. 
(A. SevinOJ remzine müracaat • 210 

• Yq 26, boy 172, yakl§lklı cld41, 
nmlmt, aevdl#ine cıuıdan ball&D& • 
cak olan, mevki aahlbl blr genç, iyi 
bir aileden, tahsilli, gUzel, 17. 23 ya· 
şmda g6rgUlO, samimi bir kızla ev. 
ıenmek latemektedlr. Sporu eevenıer 

tercih olunur. (Tunalı} remzine mU. 
racaat • 211 

Aalan, lıaydaılana bMta otomobUI. 
cae yaklqınca derinden bir inilti duy
du.. Otömobllla kapaimı açtı. Sacide. 
nln babası aedlye Uz4>rlnde bay~.. bir 
halde )'lltıyorda. 

Aslan bey butayt ma&.f'!De etti: 
- Kfllldlnke pltnlz doktor bey? 

baydutl&rm dinden kurtıııldanas. 
Bir ce9ap aıan.ymca merak• döt. 

&tl. 
- Aealıa öldllrdtUer mi T 
llefmı .... ıan111 göfeUDe d&y&clı .. 
Kalbini dlnledL 
- Baytr- 61wenılf. iyi ama, timdi 

ne Jllpmah T 
Aal9a. cıelımdekl amonyak elteelnı 

batu1M1, IJııtMIWDm lıumUtla tuttu,. 
8aeldeDlll lı&lıuı blru ecınra g'kle

nJ m114tnsnk alcaınlı .. wı 1raac11ae 
geldi: 

- Bea neredeyim 't 1 
A.9lan bey itimat verici bir taftrla: 
- llorlmlaym, dedi. ben ıralNta me.. 

muruyum. Slzt haydutıarm elinden 
kurtardım.. 

l f arayanlar 
• 7 IDCi auuttaıı tandikııameıı. ıanw 

m11 mUeueııelerde ça.l14m1f, Aı1adolu 
dıı, mllbayaat iflel'inde bulunmUf daJl 
tUo bilen. telefon ll&Dtralı kullanaa blr 

bay herhangi bir 1.§te çalı§Illak ı.ate 

mektedlr, dıfanya da gider. (.14uam 
mer) remzine müracaat. 

• 18 7&flDda. E<linıe bölge aanaUar 
okulU 6 DCI muttan mezwa. blru d&k 
tııo bilen 6 ay poeta memurluğu yap 
mq, aUevt vaziyeU dol&.)'Ulle tahaUine 
devam edememlı bir genç; t.ah8W il• 
mOtenaalp berbazıCi blr müeeauede 
1§ aramaktadır. (A.Z,,U) remsıne mil 
racaat. 

• Bir talebe tUrkçe, oebtr. geometr 
dersleri verecek blr hoca aramakta 
dır. Bu dereleri YerebllecekleriD ...,.._ 
dakJ adreM yum&1an. T&Uim, 8ır&.. 
serviler BWbW apartıman No. " Bil· 
men. 

• Ocretlnl vermek l&J'We bir kaç 
Lngl1l&ce mektup yasdınlae&km. !Jısl. 
llzce bilenlerin (Holind) remzlDe mtı.. 
racaauan. 

• Fen fakWtealnin F.K.B, kumm • 
dan mezun, eak1 ttlrkçeyt büen, ulı:er. 
likle alAkaaı olmıyaıa ıılr b&,y, remıt 
veya hu.wıl blr dalredll lt aramü.. 
tadır. (K. Or.) remzine 1Dtlraca&t. 

• Diplomalı" lhtlaulı blr ifç1, lıla· 
kine infa&U ve yedek akADl at.öl,._ 
terinde; F:rue, torna Plln7• " marka 
lflerinl idare edeblllr. (B.ÖD. 110) 
remzine müracaat. 

• Türkçe, 1raumaa ft nuDCa7I 
mükemmel okuyup ,uu. a eeneWl 
bonaervlal bulımu d&kWo büea bir 
genç, herhaqt tılr da1nde (.O) lira 
maaola çalJfm&k tstemıUtedlr. (D..0. 
A) remzine müracaat. 

• Tahıllll orta, tanmmq, mOı•H•de 
c:aıl§DUI blr genç, !lel'laaqt bir ma... 
ııeııede gece bekCWt1 yapmak 1.ıe • 
mektedir. (Gürkan) NIUlne mtlraout 

• Orta yqlı bir baJU; abablan 
ı,e baflıyarak. akp•lan nme daD.. 
mek tızere, yemek plflrmek, H' lflel1_ 
ni görmek ftnbat ,..aı bir 11&)"1 bak 
nıak Lltemekt.edlr, (A.A.l IUllllae 
'il llraca&t. 

Aldınnu: 
Apild& remlslerl J'Ullı .... 

B.aata gittik~ derlnl'9'D bir pekın. ıaıyuculanma.ıu aamJanu celea 
Irk içinde ebabJaa balnnarak: mektuplan ldarebc .,,,,..,_ (...-. 

- Bo ......,,., ldmdkT de4I • 8ea. tan hariç) bttgMıl .......... lileJe, 
den ne lstlyorlart kadar ve Mat 11 den llOllla llldlrma· 

- Ne mı llJU7orlaiT Bunu an1u1u. ıan. 
yaeak ne "Varf Se~ttnld ellnmlea 
aJaealrlar-

llasta am acı PlldO: 
- Servet mi T f Fakat. benim dllın. 

yada dlkDI lıU tı1fım bUe yoktur. 
- Garip ee1? eayauttar 81zl çok 

zengin aaDf1'0rlar. 
- Ben fakir bli' adamım, memur e 

feu41 ! BenJ dairem anatoryoma )'il 
tmb. Baıftnlerae mftddetlm blttttf l 
çln, neredey.e talıarco olacaktım.. 

\-(Dcyamı YU" J 

(!emlram18) (Den1zl.8) '(0.R) (Bezer) 
(Ciddi) (ll'erhunde) (Y.~,) (lıl.K.Al 

(O.R.) (Eclar) (H.T. 8) (AnJq&· 
lon) (Dik 18) (El) (M.D.I) (C.K.) 
tA.L.) (11.Z.E) (Pembe Zarf) 

(İyt 8freUr) (!ıl.U.N.) (80 Perihan) 
(Emekli) (S.S.) (H.B. 88) (C.lırl.) 

(t. tgkan) (Dik 18) (2e Sezen) (Ş.T) 
(İyi öğretir) (Jıl.U.N.) (M.D. 5) 
ırm) (Dik 18) (EL) (Ayla) (C.lırl.) 

(A.Z.X) (H.R,K) (Ad.) 


