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Bu sabahki 
haberler 

Fransa dan 
~ talebler 

\t~lyanlar Nisi, lspan· 
yollar Fransız Fasını 

. tekrar istemiye 
başladılar 

l~rn 21 (A.A.) - İsriçrede yabancı 

,aymıkh.rdaıı vc:rilen haberlere aıaıatan 
lltler1ıı nutkunda Frans:ıya karşı kul 
ıuıdt ı lban uu.rlne Alınıuıyanın '\'lşl 
iıerftıtlckl baskı ı artmıştır. 

il ien Almanlar Vişl uz.erinde kendile. 
4ıır hot bir nevi lnir tıarbl yapmak • 

odırlar. 

isıı il) ol ı:azetelerl Fransız Fasının 
pan ollara verllmcsl nakkında maka. 

eler ) .ızmaktadırlar. 
15 ıartla Romnda tekrar intişara 

lı>-:ııı il l\l~ı;ero adındaki İtalyan 
:ıek ı ..,avole Uc Nice'ln h~ınen ital. 
ya ll!ıakmı taleb etmektedir. 

Yazı itJeri telefonu: 20203 CUMARTESi 21 MART 1942 İdare işleri telehnu: 20203 Fiatı 3 hn1t 

Q!11lc1a ilfır b1r Alman topu akı erk 

Alman ve (JLKBAiiAR""ı 
Sovfet TAARRUZU! 

tebJiğJ rİ Rusyada Alman ve ! 
İtalyan kıtaları i 

mevzilerini aldılar ı 

Milli Sel İsi nbulda 
' 

Cumhurreisimiz dün öğleden 
sonra şehrimizi şereflendirdiler 

Sovyetlerin Kerç'te 
yeni taarruzları 

püskürtüldü Gı\ıette de Lausıınnc Alman hü. • 

Londra radyosuıta göre 
Bulgarlar da ark cephesi 

ne 10 tümen asker 
göndereceklermi., 

ıfımetlnln Rlom davıısınd:ı.n dolayı 

\ansaya çok ~üs.kun ">ldntunu yaz -
akt.adır. 

~ 

GI. Mac Arthur 
beyanatta bu~undu 

Sivaslopolun cenubun· ı'AI 
da büy~k bir petrol ınanyanın taarruz: 
gemisi imha olundu hazırlıkları tamamJ 

Milli Şefimiz motörden Dolmabahçe :rıhtımına çıkarken 
Dün, • Bandı1n1a1dan Savarona _yatilc hareket e. tay, Örfi İdare Komutanı Korgeneral Sabit No. 

den Milli Şefimiz. smel lnön~ l ·ue Ank dan den refikaları ve çocukl· zını ' . ı:.•~l nra 
1
• yan ve halk tarafından harare~le lcl\J"fılanmıflar • 

arına mu iSi\ o. dır 
duktan sonra saat 14,30 da tehriml:d tcreAendir · . 
ml§İerJir. • Milli Şef yattan çıktıktan onra kendiler!:ıi kar. 

~vustralya Başkuman
lanı: "Her şey mütte-

fiklerin yardımına 
bağlı,, diyor 

tuzvelt ise yolutı uzaklığın 
dan ve gemi buhranından 

bahsetti 
l,ondr 21 lA.A.) - General :ıuao 

lrthur dun l'ılelbourne'e lıa.lkın alkış. 

llrı arasuıda varmıştır, ~ncral şu be
'an~lta bulunmuştur: 

ıı- Avustralya. askerleri ile pek )'a. 
~ında işbirliğinde bulunacıılınıdan do. 
ayı ııek nıemııunwn. Esasen onları ce. 
ren ıı .ırbdrnberl b'lirlm. K.ıhrnm:lnıık

orıııı takdir edrrlm. Benim muvnCfak 
ılup n•ya olamamam müttefik d•vlet 
eriıı !l:ına yapacakları yardım.lata bağl~ ı 
tuluııınııktadır. Maamnflh elimden ıe_ 
J!n lırr ş•yl yapacağım. l\luzaffer çıka
,:ığımızıı tam bir emniyetim ;-ar. 

Ya lngton 21 (AA.) - Urlslcünıhur 

ituzH"lt dun matbuat toplantı~mda '~
ıeral l\Jae Arthurıııı .\vustralyaya var. 
'nı~ o'dııl;unu blldlrml tir. 

Jlarb hakkında l'ulmbulan ;uriiş:ne. 

rr ır.ı ında mf'Sele Avustralya ,•:17lye. 
ine lııU.al etml tir. Ruzvelt Al,ıstrnl):ı 
\akıtıııda iki miıMm nokta uzcrinc dik. 
.nt 11:17:arlarını çekınştir. 

:Ofrl Aın~lka ile A\ustralya arasın • 
uki mesafenin çok uzun olması. 

Ditrrl de halrn mevrud bulunan ıe_ 
ıl buhranı. 

Jtuzlelt her f>Pyden evvel sabırlı nlma-
111 l<'ab ettltfnf söylemiş Ve fiU sozlcrlc 
'1Us:ıh besini 4bltlrmlsUr. 

11)tnamaflh biz A\•ustralyaya her il\. 
ım olanı çabuk yetiştirmek icih her 

l"\'I ) apacağız.n 

Bu sabahki Sovyet tebliği 
Moskıova 27 (A.A.) - Bu aa. 

,ahki Sovyet tebliği : 
Dün cephenin miiteaddid kısım. 

nrında taarruz hareketleri devam 
ıtmıi tir. 3 meskiın maha1 geri alın
.ı:ı ıştır . 

P: Y'manya-.ra mühim 
Çin kuvvetleri geliyor 

J,ondr 21 (AA.) - Cin kuV\etlerl 
• f'irmanya) a akm.ıt ba lamı lardır. Yüz. 

lerce Amerikan knm.vnnları bunları t;a. 

pm::.. tııdırlar. 
-o--

Çunking tahl'ye edi.iyor 
Tokyo 21 CA.A.) - Domı·l aja.ıı.ıııın 

lş'arıııa göre l\lal • tan itibaren Çunkln_ 
ı1Iıı :Japon tayyareleri tarafından bom-

Berllıı. 20 lA.A.) - Alman ordnl;ı.n ! lanmak üzere 
baŞkomutanlığınm tebllil: • ~ 

Kerç ynrım ada mda düşman mühim : 
kuvvetlerle yeniden taarruza ge~ıuiştlr. : Ank.ıu'a, 20 lRad10 JaJCtesl) 
Bütün bu taarruzlar çetin &a\ıt lardan ~ Almanya, ilkbahar taal'}'UZ haurlık. 
onra pilsluirtülmtistu.r. 28 ılüuman tan.. E lnr,ını tamaml mı\k t ulunuyor. • 

ıu fok f(}ilınfştlr. ıvasto~I cwubunda E itnban ve Rumen kıl'ıılan "3tk cep.,~ 
ıs l\lart günü büyük bir petrol ıemlsl E hedııt'le mevıilerlnl lmış bulun01or. i 
bir hava torpllllc imha olunmuştur. E ıar. Şlmdl de Alman kıl'alarının ceP- E 

ı>onetz kesbnlııcle Sovyetler Alınan • E heye sevkine başlanmıştır, : 
Rwnen mevzilerine karşı muyaffaluyet.. : (Devmnı 5 inci sayfada) : 

<D~vaını 5 inci sayfada• \.. ............................................. ) 

C Askeri vaziyet ::ı 

Avustralyayı mndaf aa 
bazırlıkl rını tetkik 

General Mac Arthur'un başkumandanlığa 
tayini ve Avustralyaya vasıl olan Amerikan 

kuvvetleri hakkında düşünceler 
Yazan: Emekli General K. O. 

Milli Şef, limanda, telırimlz.de bulunan Parti tılayanlara le§ekkür ve i1
tlfat etml§ler, yanlarında 

Genel 5ekreterl Fikri Tüzer, Vali ve Be!edlye refikaları ve çocukları o'duğu halde rnotörle a'>ol. 
Reisi Dr. Lutfl KırJar, Orgeneral Fahrettln AL rnabahçc sarayına geçmiflerdlr. 

Avustralyaya karşı ı 
Japon taarruzu 

100 gemiden mürekeb 
bir Japon filosu . 

Avustralyaya bir gün· 
lük mesafeye yaklaştı 

Mılano, 20 (A.A.) - İtalyan 
ga.zetderinin hurb muhabirlerinin 
verdikleri bir habere göre harb ve 
nakl~ye gemilerinden mürekkeh 

10CVi4mı 5 f"l('ı a) fDdS. l 
- -------

Milli Şefin nutku 
ve İngiliz ·er 

Halka UCUZ balık 
satılması için tevzi 
yerleri kurulacak 

Ankara, 20 (Hususi) - Balıkçılık da
va ı uze.rlnde hükümct clıcııımlyetle 

durmaktadır. Balıkçılar ve ı>al•k sana~·ll 
ile utraş:ınlar adına ıeien on iki kişilik 

bir heyet alakalı Vek !ellerle tema lar. 
da bulundu. Tklıret Ve:tilcUn<·e ba:ı.ır. 

lan:rn İstanbul \·e ~\-abli b hktJarı sa. 
(Devamı S inci sayfada) 

Londra, 20 (A.A.) - Gumhurrclsi 
Lıönu'nun nutku ISUyük Britamada a. 
lika uy:ındırmı tır. Turkl.>cnln c\•c e_ 
tu harbden kaçınmak müınkun olmaz
sa, vatan bOreunu şerefle ,e hnysi.>elle 
ıödeyeceA-12 ı sözlerinde remzini 'bulan 

~eııer.ıl Mac Arkthur'un beraberinde deki. Corrca:ldor adasmda bUlu~n tyka. hareket ~ı, BG:ılell ve azmi Büyük 
rdıka...,ı, ofnıllan, urmııy başkanı ve rargfılıındau hava yollle A\'US•ra ayn n...u- .., k bu ... 'k , . ••"'ııya.,a pe .,... ulr 1111yranlıJda 

Hnknmetin yap ıracaoı 
1000 kişi ik talebe yurdu
nun planları hazırlanıyor 
Milli Şef, binanın yapılacağı yerin tayir 

daha diğer muhlm bir iki ı.at bulundu. geldltl ve :FIHplnler de dahil olmak il. takdir t'dllmcktedlr . 
tu halde ,l\lanllla limanının methıılin- (Devamı 6 ncı sayfada) Bu cümle, Atatürk'ün çlT.dlğ'I yolu ta. ve tesbiti ile alakadar oldular 

t- abir 
r············ ....................................................................................... "'\ 
• Jüri heyeti birisi bir Türk; diğerleri Alman ve ltalyan E 

a sanatkarlarına aid üç projeyi seçti. Hükumet bıınlardan ~ 
~ birini seçerek birinciyi ilan edecektir. a 
' 1 / : '-....................................... _ ...................................... -. ................... '!~ 

'" (ti §Crefine verilen öğle ycmeginde 
· · n ~'tvat bir arada 

ldb eden ırenç Türk mlllcUnln merdllği. 
ııe yeni 'bir delll olnrak teliikkl edilmt-k. 
l.e<llr. 

Berlin büyük 
elçimiz geldi 

Parti Genel Sekreterinin yurd binası 
hakkında verdiği izahat 

Birkaç gündenberi yeni yapıla. 
cak olan talebe yurdu işi He ehem.. 
miyetlc meşgul olan Parti Genel 
Sekreterimiz Doktor Fikri Tüzer, 
dün Parti İstanbul Vilayet Merke

Hüsrev Gerede birkaç zinde bir arkadaşımız: kabul ede. 
rck aşağıdaki beyanatta bulunmu -

gün sonra tekrar tur: 

Almanyaya dönecek ({- Bilindiği veçhilc. Cumhur.. 
,.._ 

11 
,_ .. ..... 

1 
ı 

1 
. yet Halk Partis:nin çalışkan ·ve yok 

....,r n :u\IYU• e Ç m z Hüsrel· Gen·de } 1 <L • b ·· ·· 'l ·· dün la 
11 

Al su tta eı:>cyı, utıın masra. arını o. 
y7are e maııyadan şehrimize d ... verck !himaye _,. k t d. 

r:ebnlştı B" ilk 1 1 tini _ _, ' ..,.mc: • ve c ıye 
bia.1 tö :~ ur t. eı &eJlılhB il selıe_ kabiliycrti olan talebeyi ise ucuz b

0

T 

Yaıc: ana.~':. r: , ücretle barındırıp lbe lep1ek mnks:ı.. 
«- Blrlat.o ıunluk mczunlye.lml mem diy)c kuT<fuğu ( 165) nıevcudlu 

lekeıimde ıreç'irmek lcln geldim. Bu a.. Kız. ve (350) mevcudhı Erkek Ta
rna:ı bazı telllll !arda d;& bulun:ıcaı;'llll ldbeye m hsus lstaınhulda ki yu-du 
ta.bıldır. eyahatlnıln \'on P.ıpcnln Al. dır B 1 t-Lı 1 k ·· , var . un an a ş e m uz• e 
ma.nya3 a yap:ıc:ığı se) ahatle hiç b r a- l S ·· 1 b 1 · l • gun evve urnya ge m , ve u 
laka .1 Yoktur. ınada, ıtalobe vurdu n: bir kiıl ha. 

Türkiye ne .Alman~· anı uıdakl mü. r d .. t \ • ed b·ı k . . 1 
nasebetıer tam bir dostluk ccrı:evcsi bnlde mu a.ead rol mec1 ~ ıç n,b ~t~n 
1
ft 

11 
u a mevcu o an ger ·Um 

~inde, hakiki bir ge şıne yolundadır.» dl .J_ •• d . · · 
Jlü re\• Gerede, Milli Şefe t.ızlmlcrlnl yur aTI ocı goz en geçırmlşt m. 

~rzettlktcn 
50

nr., )arııı Anlıuraya ld Bu gözden geç· rme ile, Is a"lıbul 
ccklir. g e. da mcvcud obn büıün ta~ebe yurd. 

- larlnl, aşağıda ayrı ayrı gö ter°l n 

b:ırdııııaıı edilmesi ihtimaline kar ı bu Ankartı,. 20 1 .,-- Aict •

1
rck bun1 r hakkında gerekse clıiğer

tcth"k ed n jürj le:ri haklkınd mufassal raporunu ha 

C • K h• d beş grup üzer
0

nde rnütalea etmek 
rıpps a ıre e mÜ'm ün oldu":-u neticesine ,•ardım: 

Jtahire 21 tA.A.) - Crlpps t. lJare i - Cümhur
0

yct Halk Pl'!rı°s n·n 
Fikri Tüzer ~Iılrdekl kadın \'C çoculdar başka. yer. Kabir avanproJ 

lere ııaldedilml lcrdlr. heyeti projelerd ~mi sejıt,. ge- (Devamı 5 lr..cl saytada) ile Kalıire3e ,·anııı.ş,tu·. (Devamı 5 lrcl ı;aylaılaı 





21 Mu. SOR PO!TA 

__....lvaı!!;:;:!rukl Ne Vatan 
• • 
insansız Ne de insan 

Vatansız Olamaz! 

C BaYacıhk miitahassısı diyor ki =::J 
Milas hadisesinin tegid 

ettiği bir hakikat 
Hava filolarının harekatında makine kuvvetinden ziyade stratejik 

durumun ve personel olgunluğunun ro,ü büyüktür 
Yazan : Milat Tuncel 

V Ah d U d B G e(letdef'de bir (C('e tıı.m b!r ~ulh • da her ııınınkket lç1n I~ blltla.r üze. &erin OIQ'anasta iugifü:.l~rle italyaolanm 
,l azan : me nam i aşar Ye atikh havası ~inde derin 1JY. rlnck- harb6den lıavıı ku"eUer!nln dı,s Akdeu1z dotusıınd.akf ını.nbkadıı. TAii. 

kul&rma dalmış olan <ıMlli.'ilı» va.t:ın. ha.ti.,. üzerinde harbedeolerden daha ııtlan hardnıt.ler dl$ hatbrda yapıtnıak,.. 

..&. çık bnUfW'sak İ~lıl yllLI~ ~ y.ı..tz kendi ,.Jali re..'.ız ve ~rtısız feda ~ye mecbuT dft4l&r1m• sab:ı.ba kartı tepel~rlnde pat. ~anla ve d:ıhıı metodik bulunm:lSI lü. ta ve dış \Were da:ranmaldadır. Bu dıe 
na vatıanpen'er olmaM hcım1hılıı içsin çahııp '-tıka Mç brr teY oleunlar. \latan, omm üzeTınde ya.. lı>'a.n 15 kadar bomba ile neye uğraJ1k,. r:umudur. Japoııkr Ok1'anust.a, fnglllz.. I üsler ne bdar kunell olursa olııun u .. 

blMl ~or; hem de doiru ol .ıdiqünmİ)Wl de inan cleiiid\r. Aaıl-.tl')'an ineanJarla bir bütündur. nVe.. lannı bllenıemiışlerdlr. Böyle bir bidise- 1er Fransa üzerinde, AlınanLlr doğu '-elrek mabeme, rerek,se personel b:ıkınıın.. 
muyor. lnaa.nların kends phsi men.il~ bla!nde iıM-an bir otll.raftan ~ım ~İn~İrn dcrk7n ~,ben zen- nln kimin tan.tın.dan yapılırsa yapılsı.n ba.t-1 cr:r.h<'kriade yaptıkları bütun ha. dan dalma zayıf durumda kalmaktadır. 
faatini, rahatimJ ve ıiııtik.'baHai hiç loendi menfaatini, öbür ıareftan dla ırı.nim, m1Ilcı:ım zengln<br, teker Uedm yap&lmış eldutuna imkan verile- rekAil iç hatlar inerinde ya.pıyorbr, 1940 da Almanların ~ adabr1.11a 
gö.zıönün.e almadan vatan vıe hütiinl'bütiinün, w.tan ve milktln menfeıa-t&er hc.ıMmiz ung.inı:z. ruıham: >> mcz. Bu, ancak büyük, ço:t büyük blr halbuki Almımbnn Atrlbda, mlitıetlk- (Den.mı 4/1 de) 
uiıUMl h.lıft:ık.et etmeei:. fliph~ k.ijftrri g-özönüae alM.ak bunları birhi..ldaınıcX iabiz. Ne velt.a<r1 Iİ.n8809'.tL. hıı.ta eeerı ol.a.bllh'. Kör uçuş ıp.rtlan. al -:;;=------------------_-.,:-_-_-_-_-_-_-_-________________ _ 
yiı"'bek bir ,eyd.i:r. Hele vatanm t.e'h titne uydUıma.mı bilen .&amdtr.~ inaa.n 'V'atanaıx olamaz. Yalnız tmda uçuş yaP'ln l.a.7.rarcler yanlış btr r '\.. p h 1 4 "' 
lıkdi olcllı.ıZu sıralarda İııaan, en Vakıa h.yıaıtta böyle noınuıA ol- n ıktıaad.i düşünen vatanStZ(lıır; sade- hesab, yani~ b!r takdir neticesi l\lilası ı ' ' \J on asta,, nın u mac ısı : - (9 1 
k.ıyrncd ola.o ha.yat.ı O. d!ah:il oldu-ıi'Mlln d:ıındı& k.almı, ~er vardır. cc madd.~ çıkarları p~nd'c kOfBn 6e1'is ortnaıncıa b!r ada ır.annedt.rek bom. \... ..J 
ğu ha1de, ber tcyl feda etınolid'iıt. Büy\1:k va1ıanporveder, inlclili.bcılar, ~lar, stnıAar ve kavimkr va.r - b:vd•nıa.n eLmloşlerdlr, dcm•k llzım &'C. k 
Böy'k :mmanwdıa va<tıaın uğruna ,_ miiclıhiıdler.. peypmhe~ .. ~.erre dl:r. Bunların vatan.t yoktur. Bunla: ır. Bmıunla bEnber kör u~aşun bu xa-1 Bunlardan 30 tancs'ini halleaere bir arada yollıyan het 
yal1af' altına a.hnm:yacak hiç hır kad• kımdl. men.laadertn1 .duıun -bı:r vatan üstünde kanun çerçeve~l da.r kör olaraıı: yapılmış olmııııını da okuyucumuza bir hediye takdim edeceği~ 
değ« ı..vvur ediiiemez:. Bu, çok,rneckrı haıyM.b.rını iıdotleTmc bai ne büııüncrek herk.c9tesı fazla hır baJ'M etmemdi: miimkttn deilldlr. MI. Soldan S3la: 1 2 3 4 5 6 7 ~ 9 1 O 
güzel.. f•ka.t İneanıı lıeır ;ııa~n. 1.ırla-r. z::>i~ tueftan gene haye.L kazanç, heırkcııten geni' bir crefah IJıe ne lııtr adadır, ne de h<'mt.ll sahi'de 1 - ?lıota t2) • 
.her yerde böyle bütün ve vatım için la.Tini hiç bİor fCY, ~,blarrına hlç temin edebilirler. Fakat bu adamlar bir tebfr. Cuk gfgU 'ft'ya brıı bulut ta. lsbn.biide bil' ki- 1 
her ,eyİ.nl f-edıt eder dliye tanıraa1., \>fa· yud'tm dü,ünce~ o'lmt\~n 1k.vatan?n c;ıhanl'arıdır; kangren ol • bKalarile 6n&lü bir banda bile böyle (ıd (<&), llerıı.bel' 
kcnd.i kıencfimi:z:i aldamııı ıoıl.ıNZ- tıaadi görüşe TC fıa.a~tycle beghmıtrnuş uzuvlarıdır; bunları çıkartıp b'ır vanlışlfi h ili d 2 
lnsaın~daın kendi iktı9acli ıörU. .'elaB!ar de. v.rdtr. Biri id.ea·lin, di- a.'tmak Y'C toprak üsıt:ünd.e )"lŞiyr.a tef ~n aff~;:,a:;u:~:: ı:Y~~ (2). 

ı L_ :ııu: • % - Noie ızı. 
krini sio?mrve, onları bel- 2'&lll•n ve- icn paı'Alnln adamı oımı rıg,ı tlp, h.er insanı 'kend·İ vücudile vatan ve bir mes'dreWr. Demek ki bö•lr bir ku. "" d A _a ı_ ı· , 3 - Geni$ de. 
tan tnen.f.adj için bardut eder l\&lc no~l ~ dışında tr. :•cnar!n-mi!kt bütünlüğüne bağ>arna~ a - mandr.ıı cll$na11 luwvdl di7erek );endi iil (ll, Anıado uda 
koymıya çıalı~!rsalt rüz«i.rı estıiii - da t:ı6T ~dan ~nz:~i'k verdtT · nmdlr. _ ~ de bomb&rdtmaa edebile:. blr uza ısı. 
nin ablinıe çe-viımiye c;.adıtma.k gihı, Tek oephdi ohnalc. Fak.t h'1 ha -1 

A}'Bi ~ilde maddi ref~•nı yuk ı-l'lkt!r. Karanlık bolr g-rcN!e :ıttk!ldı.lenh~n 4 F.ü;.deo S 
.tııııb)aıa kıal'fl yiiri.irün:, ve hare\.:eıt. k.~.-ı müdtiJ bir tezad va.rdır.eehmdc ~wnda ve i~.ıya~ında ller"71p ~"" bir ta:n'M'cd cEg-e,. sahil. A1or0lllar batı • 
kriımİ:z çocukça ve aıbdab ~nç- BiTİ cemiyettıe muhterem, miiıbuek olmıyan insan ela normal bır tıp de.. terini adeta 01u1ınuıt bir dan~li pa~'.Ull rırdt ızı. (J ı---ı----
lar vcrİ.T. Hole m.nlıu'Clan bir kuv- TC bıüyü1c adamrhr; clıiığeri zannı, iil'dir. Eğer bu maddi görü~ün ~1 - aibl en tnee kesılımlerlne ı:adar cörüıı 5 - Bey• (ı). 
vet heea.D edecek olunak höyıe yan :lrotü ve küçük ad.amdw. tında kıd..n aôam iht~tnt b!raz fıukedeblir; <Wılz üstiindeld fosfor ta. l>ot1J5 (4), U:ı:ak 
lış göriiti«imizıe, yanht yoPara İktuııadi vatanperverli~ bu ilki tip ewvel de IİŞaTet ettiğim yüksek j;de~ ıba'!cıaa da ıh a.yna sathı ril>i parlu du_ nidası (ZI. 

/ 

gideT; ke-ncJ'jmİ:ri ve jdaY,e ettiiimh dı~ında &cıı.a::ıın 'V'a'1ltİ ineantn, çok1u. a'ftcre ~kunamıt. nwielan ve. gayrı rur: bnnu fıırkcıdeınemclı. için ancak 6 - Rabd ttıa. 
oemİ(yeS tt;l;ıkelıe eürüıkteriz. Onun ğun, halk'ln, m.itletln h~~ 1"e ~kmaddi hir hayata k.~l~mı.ş ~ bu doku tarafından ilerleyip C'dm"k n da_ t.ı (ZJ, Sa.ha (4), 
İç.i!n naısıf va.t&nperYerlik duygula • '""9fını gÖstıeren yepyeni birr tııh~T adam da vatana birıncı tıp lnsaıt ha dcnba cörm~ evvel aşatı tabaka- Sa (ZI . 
ııDc hı-.nlanı heır ıflJ'İ f~ eUİTmc drrr. lkradi v.atanper\'crVık. bu btT. kadar z.ara.rlıdır. Nasıl vatan dl - IJmb toplanan bulat.l:ın dtnbı zanJlet. b 7 - Emmek • 
yi ~üz :amanı- yarrsa. biit'ine aykırı iki fib!t birfetcıiren, in. tlbd'a m.en.fa.e.t göıriişÜ i.il9tün °~ ml'lk ft bunb.r araaıatbn ~t-.!\ngl bir &es emir (t). il 
bunlar banİcbld'e ele onhrt, vatan ..nı gerçek kö~sin.den yai\cahyan adam anoırm:al hır tıp, vata_n ve .. n.- aralıktan 1t'lkları dze carpan ,.M(t!h g - Sııi detti 
içinde ...Jwııt. mes'ad, refa.hh M1' ha- b!r feY •• Hem ilct1'9.di, hem vatfı.n. aanlı1 haıricıi ~ ~cndl piı•ı. '™:nfa.. fe)lrlni dıe bir ada olarak bl>al ~ (8), Çabuk m. 
yata !lyrk tanıyerak, onl.rın ik.tıaa ~ olan m-Okcmmcl ~e .olıgun atıini dupinmıyer~k, .daha Jleııri ve olmak lıcalt eder. 9 - Nota m. ıta.lu (Z). 
dl ~ü;ıferini bftn tahii, hem de fınsım. modem meden.iyet.ln ıneanı tll'IMİm hayat 1lCV1yc9lne ula~yı Yarıııkn vera cephedwı gelen riıı.clir. Hl - Çokuo &ksl <Zl • İstaDbald:.ı bir 6 - Tft'S!nıJen -.n'aü&r (!J • Eleml• 
lUT.lmlkı .,.ÖTmelİ_.._ nael1 yaratıltr, bunu anlatır. Yani istıem")"Cl"o'k mi"kin ve kaıttı.Atkar ha lamı teıdrile •·--nln ıürüyus mihve.. semt (4), ~ (!), (fı), !l'erılindcıı okunanıs koywıdan Ai 

'" 7 '... • ,_~ ı__..ıı_ . __ ı_ da·· k ta ve OAJ;7...... llı:an ..ur (Z) 
İmıan yalnız vatanpc:TVt:r. yalnız bu mıefbum yeni 'bir insan, yem 04r ya'ta ~1o11nan:ınr oy ce va n rindaı:ı ldloaaetrelerce uzaklara lnhlr.ıfı Yukaında.n aş:ıtı: ' 

Uı:li.nc:K doiiJıclir. lnaanı yafmz va.lm~;)"Ot rej:lıni, yle«lİ 'bir ahlak iını!ıımhk dı~ı~lar.. . . . dalma vakidir. Fa.icat ba~nldl ba~ılık 1 - Ga.Yrl munen zaman (Z), BI- 7 - FJı:mtk ~ (!). 

tılmp<:'n'ler yapma.it tv*ıt.z ilctıeadi ve itim görıüşii Eikrfne bağhdır ·· 1 İnJci1lib 1 Üritıyc:ıınde b.~ ıkı tıp 0 bclar tdm.lk bir tekle clrmlşUr ki bu çapı kilçütü (4), Nota (!). 1 - ~ bir mıa4de (3), \ücudm 
yapma~n ook daha güçt9r. Heki "I V.uıan ne demektıir} Bir ıı:n!l~ j'nl!llU\ taJiye cdılrnd~ •. tarııhe .kuış. mı.trata Jıikıhn olamıyıuo.alt ~r tayyare. % - Babıt edat.ı (!). oriaa (1). 
ki hıeıım. ,.h!lnln bütün ~- boJne cLcmdk't'ir? Bunu. hep~~ bı~ı~ız. ma~ldlT. J3:u~lardan bıırJ nı.addı men olnln o,raş kadrosunda yeri olam:ız. 3 _ l)a.nSlı ei1ence yer1 (3), Gil.o (Sl.

1 

9 - UDk nlılMa (Z). 

Y\lll<'a ırefahını ve menfaatini a~k-ıVatıan :relnıı; topnt.k. <legıldı.ı- ici nn.faat alcmının uşakla'!'t<lır; vata~ız) Bu ves11e Ue bugün için ils\'rlnde cJn- 4 - Terstnclen bir h&rvaa lm:nl (Z), lt - Bir ııeM (!),Çocuk (~), ~ 
altıne alarak ~iz '"'8.tanpeTVerlU'l•r kıendikrini~~--i~ ,!a.zı~ ..-. ..-. ..-. _1~~'_31!. ~)- ..- -. ..-. \,,., ~ ~ mesele var. 5 - Bir reDk (Z), Işık t4), Mı,,. clenl.ıo '* U. (1). 

~~~·'ce ~,.-, ~~~~.-r~..-.wvwrwr~.............-. 
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iktısadi 
vatanperverlik 

(Bas ta.rafı ::11 deı 

S:lf..Q'l hatır i!e bmıd:ı, Ü~ l8ü- nına relili, bir eıı:n4 ..,..,,._...,n o mu üze_ nıbı ~:ıı......A..- b:ıhsed d ldl \."C i:maneızd'ııla.r. ikinciler mil-..-.-- c ....... ......_. eT unır . nıcısk d .. d 
r.ı.h.-t buyurun, olmaz lSe Cımıaya ıq_ rizıe koydu: _ 1 na ve enot unyasJnın ~-
t'•f ('.}len. Bursa dn.bi Ü:.kUdar mbifüj ..-.. ... t...... _ .. B b '-"- •·• • viş;leridS.r; taa"ubun. cehaletin ve 

- ~ llluınw• an .ıırem......e ilç - D:Uta Mtıhmed arak bkunı decllk. dini hünıfekriln zch irled~i bed _ 
domz ~ yer olmakla mılııdlr. dbtaln va.r ~! Akşam «muklWVJ ma- kirine pdr kubJı; asmatıı gelmez a.mma, b htl _....._ Si l . d 

Sıı.t4.nn Ahmed saı>ıArı ke,sUdl. Boynu. cmu ccUrerı .bdc.tnıb~ı 11.:ı.Tat.i Y.fcndJ Ilı~ dnhl elden b rak . k erek a a'IUlr. ttlnc.ı erın saf l§lna 
DU ilmye uz:ı.tıp d""erhrl wıcırdattı·. ı:_ ..,__, :1. _ _._ , _ _._ .... _ 

1 im~ ~ı ---1:... abnalda mükell:cfiz. Hangi yerde, 
~ ., dv~ eder a&. 1\ladcmki ,at;flane ya. - • n.ı..,. ... ., ...,. ..... u .... r u • eyu CJi '"""''· h . • . ızd h 1 · · · d 

- Ne dt".me'k 1.'iterslz? kMsm4 c~ ~lkınlen Labklls ey_ Şu b~lc dostumuz yok. du,ma- ı..~n~ı ışıdm e. ang t.ıcarcıknmız e 
ltw.:.h!m l'aşa cı.kr:ndlsi aynlam ls. ,-..; ~~ __ .. a'-- """'Z? , ... __ i dt ı ki lb'"-- O'U tıp a aın varsa. ona art vatan .... ,,.p ..-• IXT""' ~'" .. ~ nmıız ç.o......... m aıı azı ııı ......- .• •. d bUtü :1...U d " h1 b" 

Uubıı! yabslncb p:ıdişı.h için L-tr teh- 1ııır.a.Wm ~ : «l'C!l'lMn efendim.in• eyledi? ü.9ti.ın e n lqs on Lrcn :ç U" 

lıike o.lduf:unu» tma etm istiyontu. d!.)ı.ı k.&pakhr.nıilı, Sıılta.n Ahmed Bedin: - K..'lb\'e ve h:ı.mamb.m mlldavemct iş tc:ı~ın-ı etın-eındiyla.. Benim ile 
Paill:lah sı:zem~h11 1Pn ileri • lılöıııemen odaib:n d.l$Ln;ra r~dı. ~eyfrı llllhvan i\lmnb tece9sfü cyllye.ıı bera'ber. bütünle beraber kaılbi çarp 
a!nc v:ıır.m»:tau çddncl\. <ılL1oTeın11 k:ıyilarnda dcntı saklnlert, adamlanmız! mıyan, ve_tanpcr~rl.ık duygularına 

Sırlbn Ahmed öfken iDrJ.i aordu: 00)-nıı kupüklö k " çw clal&acıklar, ça_ _ Bu dahi gii:r.e\. ltıı.ııvıılıauf'~rdt'.n İnmı~_d1g~z m
1
sa nlar ve kavim.. 

- l'. lil"6UlP ~tnlz :mıT ktJları ~ t:ııtı ve senn blr lıLŞU'b J:l,.ade lr.ı.m:ım~ dt'kka.t cyten oğlıum. ler bizim ıçın yı an l"ttdar zararlı, 
ra. o ne cı.crt T ~meşgul~. ~onla. ibıra.lıbn Paşanın >edt çUtc,llam:tın'!al'. h!l.ws ve a.nım u~ğıdır. ~~ .. a~Ml kadar tenhkel~r. O, 
goremedJn, ya cI!dtı efcodb cbhi gore. kırbuıpcı K.ızku!es1 a.larp ınd."ln S!ır.ır. Kahveye efdcmlym vil7na b21.mıımda a. bcn1m J.~ı.mı konuşu~; ben._m .duy 
mcmiş mi? bumuna doğnı sfiz.u=clıi. Cııhçekaıu Is_ yak takımı De ka1't mrşıya bulun:ıbllir. gu)amnı ~ı~r, ~e mezıyetlerımı ve 

- R&iitkut~ ?ıiebmed Efendi k11.lu. Mk:91De ,. .. ~ zz.m:w, ycmı:.amlde A~ kAtl dltkat eylen. 'lwvvetlerımı. ~~arımı ve kusur., 
nuz bwriin 11sefUrü cöreccJ( ldl ötle C7.3111 oktmu7ordu. a.dnlzıuu ke.nıU _ !.... (Arkası var) J:a:rım1a yenmesınıın ~~-tanca urul. 

- l\Jl'lhmed F.kndl l>wıda da.hl gele - sarayııın 0~ rece .. ~trfı.n• ,ör- * lerhıi bulur. Ben bu tip adamhı .oo- ı 
cck mi? mete clckoeık. sa.bııh.leyln es:~uıbrıı dö. B. b ~ çıkam~m. Ondan ancak cem.ıyet 1 

- Yok p:ıdi.ş:ıhmı. Bu lculunw is • iT ceva 1lçind-e mıkrobchm: hrıs!tıHctan ka.. 
tanbul )':ıltasm:ı ceçüp ve efendi lle bn- ne~~ d ..... d .,.., 1 Okuyuenlanmrzdan Bayan l\lebnırc Qaır gibi korunarak k\n•rulahi?irim. 

.AC>U.tiida l\l~e ... aşa. vcz..r sa:-ayı t_ •• • 
luşup clçfşi clı.vet e)1emem m\f.'ıı.rrer kapısında ~ bUloyoıou.. ibr" • Clm~,~~m bıırnratı hal;kı~l l Şah~l mennı.akti' ı·~uşunb" mlyCTek 
idi. _, ... ,"'"' .ı 1$1ki,, ......... ,.. n:ıxarı dlkk1'li! alınmıs•ır.

1 
tevck!k.u e ve mıs .ln l g" a~ 

Sıı.'"bn Ahmed~ bir sulh umuduna hbıı 1~ ,.,....,..:u ı:orı:~cc nıcrmıuer Ym'ID düzclece'dir. İka7Ullısa teşcldtür insana gelinc e bundan do gelecek 
mudivtnleri ılSdşcı' .. çer a ..... yı.ıı koş • 11.._ .... _ d V• t H n 

du: U~ tçf..n l'Ü%il aklnteşU. llalbukl 
1 

d . .: ... ı.ı-- ___._. ederis. Son Posta ya.zundı.:ı •ua~e ecegım. • • . 
İbrahbn Pa.sa :r ll söyUi,) onlu. Ecl5W. Sa.rayctakl zab tler e uşoq .... ..,... v=uıa. ----------------------------

dıDllD eWalınd.ı bir h.l.ıltJ cednlllcr. 
ku bb !1~ Efcncll7I e-orcoc'1 fa.bD 
yclma. Gece tcthUııla6ı Mduned PtŞ:ıdan llep butün b;ı tcdblrlu.i alan kdhuda 

ald<ğı cleıllkodulo mclttub lizerme b ~ed idi. UJ iı.r.ıhim Paşa &ıraya 
ia.nbub c!t.lDm mu7onııa. • ııdım &>tar ~~ ııürekU bir yutınur 

AJ8l:a kalkıp ya-e ~ıt ltaliadL isCanbu.lda lkrn ve-&iılcri fopb. 
,.. meşvcnt. bınlutu buyllk dlvaıı o. 

- VaJıti I cvtclıneden TelJ> • ,. o. 
rcli:m p:ıdlşıbıın. daınna rcçU. Oda ka.pısının Od yanına 

Sultan Ahıncd 8C!i r.JW'..rmadı. S:ıdra.. lbt.l,yat okınık d:ıl klıç lk1 muhafız dik. 
uu. 

zaııı ı1dcrtı:e:rı n1 ın.iJw !eıull: 
_ Bre ttn-."lhlm. KcUıuda &çerişc rlTl.ı> cfendlslnln c-
İbra.hl.m Pıışa dilnup ~ kesı.I. Sc)'tt.k tetinl oııti&. tbmhım l!aşa buıııiu çok 

s:ıJra ve y:ığh yüzlu p:ı.dişaıh Jnttiiın - sbılrli gorıinilyordu. n:asmı kaldırı,P 
styerck &onlu: ko!.bud;uun yuz.üne bakınada.n rece Kn.n 

_ uilıtai.ı> denen cari.ye&erden Asıt:ı. anqe kab.r röooerd ti r.!H"llltnzi:ı ıneıı. 

ntıde mcsm.mrmn ola.n vu mıdır? Kaııgi 
esir~ buJunur, anı bu akşama kadar 

ö.ırrene.mez misis? 
-1-
- n~ cariy(' bllmu mlsb:'! 

- llluı! ~ oMnttmu ~"'-
ın!ş fdik. 

- Ya bt'kinıtle1'1 za olmaıYıp da.fm.'l 
ak12 ol'Wı kız» k:\Idıkbn cbhl dotnı 
mudu:rf 

Daım:ıdl k:ı.~ mbalıasına g-in atuı rü -

&.abda.n blhb açtı K«h:ıda ürküyordu. 

Tikd lık sesle: 

- Bell ~fııdlm, tJlübl dyade. 
wı diğer ıun o-!ınak Uzenıllrt 

Dedi. 1brnlılm batv'llı: 

ah. 

- Ya bunbh )Ul..JID3Dm ~ SÖY. 

lemedin mlf 
Ketbücb iki kolunu 7MllarmA -.çt&: 

- Kn.7'mlı1ılun paf8 efendimiz « b:ıtı 
femhtan11 A!IHane:re blı.fbda bir clda 
~f eıckrk:r, 

- l' a, «eee blse htanhldald lllerl.. 

Nafia Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 

ı - l'lı'ildc su l~lerl 7 1.Jıcl ıube müdilJ'liitü mmtakıısı dahllindr.ki su ba.tak. 
lıgının kurutulmMı ve Saruns;ıklı su,yu ıe-,-a.b.bıiıı ıslahı lperı muham
men kl'Şi.t bcdelı v;ıhldi !lat esası iir.erindc.n 4810Cİ3 llr:& GB r.ı.urustur. 

ı - Eksiltme Z7.3.9~Z l.arilı!ne rastl:ıyııa Cuma ~u ısa&t 15 d • Ankamda 
Su isteri Relslltt binası lçlnde to;ıl;ı;na.n su e.kSİlt.mc lloınl:iyon11 odasın. 
ela k.l.palı r.arf usulll"' yapıbc.-ılttır. 

a - İsleklller e!lsiitmc ~tn:unesl, mııkawle projesi. Ba) mdır\~ İşleri ~e. 
nel prtn:ı.mesl, umumi sıı ~lcri rcnııi p.rbıameslle hu1usi ve ff'nr..ı 
prlaumekri ve vrojelr..rl <ı24 )> Ura 05 kuruş nıılka.bUlude 8u İ~ ite. 
l&Uğindr.n alı.bilirler. 

' - EklQ';meye ı:{rebllmek içw i"1e'dllr.rm cZ2990u Ura d5n kuruşluk mu
w.k'.r&t temin:ı.t vermeler\ ve eksillmcn!.n y:ıpda.cotı cilnden en as ile 
cilD evvel cl1erlrule bulunan '~:Ltu'b bb1ikt-e bir dilekçe lle Nafia Vcll. 

letfne ınliraca.at c4erek ba işe ml.hsns ohnAlt iizrre •esik'\ alnuJan ve 
bu vcsika:n lbru ctmclcrl şartta. Bu müddet içinde YCSlb tıdıı1ımck 

bulvıı.ma,-an!ar tks!ltmeyc ~-Urak edemesler. 

5 - istekLUerlaı ~lif mekt.ubbrını ikinci m:ıddede yuılı saatten btr sa'lt 
~ k2ular Sa blen Rclslljine ma.\.buz muka.b!llnde wnueleri JA. 

«1569)) ....................................................... -......... ._. .................. -....... ........ . 
~= 

- o hwmııı dahi lDrmDllUDm olm~ Son· Pa.ta Matba1111: Nevi1at Müdirü: Cihad Babaıa 
idi. [1) Bu •t tin ı.. ...._ .p1&4&11 =--::ıı::::-=-==== 

ra:tph ı.raia uUup .......... 7• • b1ım1ıırı ela .P cll7..W. - SAHiBİ: A FJr.rem UŞAKUCtt.ı .. 

Sayfa ~/1 

Memur Ahnacak 
Sümer Bank İplik ve Dokuma 

Fabrikaları Müessesesi 
l\1üdürliiğünden: 

1 Müessesemize bağlı Bakırköy, Bünyan, Defter • 
dar, Konya ereğlisi, Hereke, Bursa, Merinos, Na
zilli, Gemlik fabrikalarımız için 3659 ıayılı kanun 
hükümlerine göre imtihanlı ve imtihanr.ız memur 
alınacaktır. 

2 - Arantlan !~utlar: 
A - Lise veya orta mekteb mezunu olmak nYük

ıek tahsil ve Ticaret Liseıi mezunları ile, 
lisan bilenler tercih edilir. 

B Askerlik f.li hizmetini yapmıı bulunmak. 
C Herhangi bir hizmet taahhüdü albnda bu -

lunmamak. 
E Yapılacak tahkkikat neticesinde sicil ve se

viyesi it:barile memurluğa alınmasına meni 
bir hali bulunmadığı anlaıılma k • 

3 - isteklilerin Ankarada müessese merkezi Zat itleri 
tefliğine ve birinci maddede yazılı yerlerdeki fabri
kalarıınız müdürlüklerine 27 /3/942 akpmma ka • 
dar müracaat ederek 28/3/942 Cumartesi &ünü sa
at 14 de imtihana girmek üzere numara almaları 
lazımdır. 

4 - İstenilen vesikalar: 
a - Dilekçe 
b - Mekteb d:plomaıı . 
c - Nüfus cüzdanı «1942 askerlik Joklamasını 

haviH 
d Doğrulu!< kağıdı «polisten musaddak» 
'e Evvelce resmi veya hususi müeueselerde 

çalı§mış olanların iyi hizmet vesi.kalan. 
f - A~kerlik terhiıki.ğıdı 

g - Halen herhangi Mr vazifede olanların bu • 
lundııkları müessesenin munfakatini alma
ları tarttır. 

h - Tayinden sonra istenecek fotojraflardan 
baıka m ·:ncaat edildiği zaman bir boy, bir 
vesika fotoğrafı verilmesi. «1935>> «3570n 

lstanbul Fıat Murakabe Komisyonundan: 
tan No. sı 15S. 
t&ta.n1ııuı tcJıri dahilinde Karaman, Dailar, )[......,. • ~ ....._. eallh 

toptan Te perakende satışları loln Flat Miinıkabe ~ ~ •Umle 
blılanan nar1un zı.uu tartldJHlen lUINu'en alta ' • ı u' • hh a. • . 
.,, «H&b 



4/1 Sayfa 

Köyiin bllkknlı, 
aenel rdenbcri ay 

nı dükkônd bak tr:~~~;..J~ 
knllık edere!-:. 
Kay küçuk değJ.. 
di, bılhasaa yaz 
m " · mlermdc fC 

hirden geleni.er pek fazla o1urdu. dükkandan çıktılar ve otomobile 
Bakkalın dükkiınındu bu yüzden atlndtlar. 
her -y bulunurdu. Söylendlg" "ne gö Bütün bunlar olurken bakkalı~ 

"'" d k' ıq d dü.kk~ndn 'dı re bakk 1 n parası da çoktu ve bü on yaııın n ı oı; u ~ ı • 
t .. 1 d""kk"- d k' , __ '~ k Tezgahın arka~ındn saklı duruyor. un par ar u nn a ı ıuısaaa sa 
}ı 'Clı du. l-l nı:zl r d1ikkandıın çıknr ç•l·-

> B. 'L hf · , ___ d b k maz o da ct'nde 'bir kavr.n'O.t reçelle 
r gun s 'DB eyın er~ en a 

ka n dukkiinı onündc bır otomobil 
durmuştu. Bakknla otomıobilli mut
teri çok geEırdt Çüı&ii köy şehhc 
giden ~senin üstünde idi. 

Otomobılden i.lti ki · inmi;ılcr. 
d i. Bakkalın dükkii.nına Kirdiler. 
Bak.kal tezgahın arkruıında idi. Aye. 
~a kalktı: 

- Emriniz dc.ndim. 
İki kişi tezgôhcı. yaklaştılar. Bun. 

lardan biri elini ceb"ne aokıtu. Bir 
tabanca çıkarmt~tı. 

- Emr'miz bu, ocaini çıkarırsan 
aıdÜTÜriiz. 

Bakkal 'bu ı:ehd!d karşısında hiç 
s'ni çıkaramdı. DüY.kana gel n 

iki kişi ez 1ı iki lıırs!zdılar. Bnkka. 
lın ccb · nden ka s·nın anahtarını 

çıku ve otomobil barekct eder et. 

mez elindeki kavanozu hırsızlara 

doğru -attı. Kavanoz o0tomobilin ön 
camına çarpml~. kırılmJf, iki hır-
111:1.ın da yüzleri yeçel içinde kalmış 
tı. Hınıilar bu i§e çok ktzdılar, 
hatta inip çocuğu dövmek bile ia

tedilcr. Fekat onlar için her ~eyden 
evvel kaçmak gerckl:ydi. Otomobili 
sürdüler gözden 'knymoldular. 

Yol üstünde arılarile me~ur bir 
çiftrk vardı. İki hır.sızın otomobili 

11ldılar. Biri el;nde tabancayı bak. lbu çiftlikten geçerken arılar otomo 
kalın göğsüne dayamış d ururken bile doğru uçtular. Yüzleri gözlerj 
iit~ki de kasayı eçt ı , ka adııki bütün reçel içindeki hırsızlar kendilerini 
J>nraları bir çıkın yaptı . BirHkte bu arılardan nasıl koruyacaklardL 

SON POSTA 

il oyu u] 

ı,.---..... 
fstanbul borsası 

20/3/942 ır.utı6 

Ar;J.lış 

Londra l SlcrliD 

~ew.Torlı: ı Dolar 
'Cenevnı tCJl l•ti-cre Fr. 
l\ladrld 100 ~ta 
~tokholnı ıoo bvo,ç Kr. 
'trr altuı lira 
?4 ayarlık blr IT'ft.m 

1'illc' allto 

Esham ft Talıvl!At 

1 % :1 BU Dnuılryol.u 1 
~ '1 941 Dem}ryolu D 

ttatl&n 

l:?.00 

45il 

20.05 
19.50 

Yeni bi macemiz 

Mut 21 

Havacdık mutehas
sısı diyor ki 

tanfı 1/1 el 
ı !..ter ha.Untle :rıı.ı>mış ol4ukları hava 

, 1 aluı.brını iç hatlarla. müd:ıfna e1.mls ve 
kırmıs ol:ıu lnsfllzler, sendenlcnbeıi 
h.nlrb.nmcy olan Shıppurda J1.ı>onlara 
karşı .hiç te yük~ bir hnva mukarn

cti &"östel'cıncm!$lcnllr. llolfıs etmek 
l!um &-dirse denllcbUir ki dış hatlar 
malzeme b:ıkmundnıı oldutu ır;lbi J>C'S". 

eoMI ü.ıkınnndan da Ddncl c.'lcrcccde 

C'Clmel.-tcdtr. Dış balların malzeme ba,. 
knnmdan DYlf olma.sının başlıca be_ 

l>l ıu.kllyat ve DrnuJ l 1 rlndrlı.J %orluk.. 

tur. 100 taYS'Dl'dlk bir a\•a nl' kısa 

ımsır iAYynre kın'l"etl lcin l!ı11m relen 

malzeme, yer ~\Uitl Uc -0n ctin
lu; lh lİJ 8('.:t tcknbül edeo uı ton kıı... 

d:ır beminln temıoi iç!n en mu 

şıırll:tr altında 40 btn tonluk nnkliyn.ta 

lhli)~ nrdır. l\lnh:ırebc tııyyare1t'rl 

~bımbilsiz ie -
ka.mbil oyunu iarr.:i 
ni veriyoruz.. Ger. 
ı;L İşkanbıllcr v r 
amma, bunlar hı:ı.. 
kıki iskambil kfı. 
ğ d.Ja.r;ı g"bj yerin. 
den oyn:ıtılam3z. 
Fakat gene güzel 
bir oyun olur. He.. 
le çocuklar ~çin 
~ok eğlencelidir. 

Resimde ı:örülen 
\:ağıdlar. bhli, ye. 
d Li, sekizli. dokuz. 
loa 'V'e Or!lulnıdır. 

Dör:t harfim b'irden SC\"CD .fns:ın. itin benzlıı sarfi)atının daha çok olmıısı 
Son hıı.rfiml kaldınn, ~ye ka.bn n. '~ :ı3Tıca bomba ilavesi dola3 ı.slle de bu 

taca yapılırsa, atacın ıuıv'l d l( ·r. in. miktar U.i :misline çıkmaktndır. 
IS:LDS ı-aınbıs:ı bıs:ı.n hastalıktan korunur. 

Soııd:ı.n blr b:ı.rll d:ılıa lıaldırm, &l'. 

l'b-e kd:ın J' drlir. ... 

İki nim kalmıştı. Gt'nc soııd:u:ı bir 

harfimi b1dırın ı& bbn harfim h:.1-

ret edm lns:ınm sesidir. 

Dörl h:ırttm ne, üç harfim ıae. l i 

tuırrim ne, tek h::ı.rfim ne blllıUıı. 

Şu halde dış b:ıilar müfenıD<li c;ckllde 

normal harck&t ~apıbbilınesl frln tam 

bir emnlyet &1lıns alınm!!J ddikllr. Bu 

itibarla, dıs Jıa.tlar pcrsom~l b:ıkınıuıdan 

da daima Ddncl d"rccede 1:elınck1.e, bıı. 

rad3ld personel tr b tııırdııkl persond. 

dm daha unt bııl maktdır. 

tat 'ianeci 

Oyun oöylc o~. 
namr: Oyuna i~ti ., 
ruk edenler A nok 
to.slndan bir kibrit 
çöpile bir hat t • 

kib ederek bu hat. 
tın ula:tı~ı it.kam. 
bil knj!ıdına kadar 
ımrı rlar. Bi rliler 
on bir sayı eayılır. 
D ğ rleri kaçhy&n 
o kadar cayı. YııL 
nız .lc.upnlarla !karo. 
lar bir misli 

BUlrsenl:ı 4ıilmcce ını zuzetedcn ~~-~-~~~~~~----

b bine.iye r.:ı.rtr :ı U. lld nclre 

rcnlt6, yatbboya kop11U11 bir Ahtutk 

tablosu, Uçünciiye buyü1t rcslmU bir ço. 

fazla addedilir. M cuk serüven romanı, dltcr 35 kfştye ae 

M~cla kupa do • ayrJ nJTı ıiizeWktc hedlyeltt \'t.-rn 
kuzlusuncı. ula~an tir. 

oyuncu 18 s.e.vı {'9-··· .. ••••••••"•• .. ••••• .. ••"••••••• .. •••"'.. 
kazanmttı olur. Böylece her ve ke.nndı'k.larının yekunlanm yap f G b.I · d : 
oyuncu beş defo «A,, noktaıından nktan aonra. ydkunlar knl"§ıl vtırılir • 0Ç80 1 ffi0C0IDIZ 8 ~ 
b'r is'ka~iıi.I ku~ıdına kadar. ~ibrit!Hangi .oyuncu daha fnzla rakam e-1 ! kazananlar ~ 
çöpıle ç'l.zgl ıtnk b edeırdt gıtUkten de ettJyse oyunu o k uınrnış olur. • : 

i Geçen bllmcccmh:de kıuananb. ! 
E nn 1sUnıcrı Pa:r.artrs\ rünu p1uıt'ak : 

&'.lYllDtıiL"l ilin edllecek'lr. Jledıye : 

) 
fstanbuJ Belediyesi 
Şehir Tlyatroau 

Tepeb~ı c:lnun kısmtndıı. 
Bu Akıum aaat 20.30 da 

PARA 

istiklal caddesi komedi kısmında 
ÖKSE ve SÜKSE 

4 Nisan Cumartesi kşarnı n°atk&r 
Haz. m Körmükcünü., san' at haya. 

tının 25 İnci )JLdönümi.idür. 
Arıları kovmak istedikçe arılar ü,ül Bo~ oı!omobili görünce htrsızlnrın 
siiyor, onların yüztt:tfini sokuyordu. o civarda olduğunu anladı!ı:ır. Öte

o~mobili durdular. Aşağı indi- ye !beriye dağıldılar ve bir dere 
ı~r. Fakat arılar gene pe§lerini bı- d"ç.ind-e yü:derini an eokmUf hıraızla 

kaı:ananlardan 1 taobulda bul • : ---------------

rakmıyorJnrdı. Ti göm:u1eır. 
O zamana kadar ~öyde j~dar- Hmız.Iar yakayı ıele vcmıiş1erdi. 

malaT blrıuzhğı haber almışlar, oto. Muhakemeleri yapıldı ve hapse ko 
mobilin pe,i s\rn yola çı'kmıvlardı. nuldular. ** 

mmlar, hedl~lerint P zartcsl Tr. ! 
Perşembe ciinlerl tı:ı. :ut<'.miı.dm ~ 
alabilirler. Ta.51'8da bulu anların E 
hediyeleri ıuaata Ue adr5le.rhıe ; 
cönderillr. E 

\... ............................................ '61 

ZA 1'1 - Zl:rıııı.t Uankıa.sının h~bı 
cari ddtainl ka:ybctt.lm. Yenlfilnl ala_ 

catınuıan esklsbıln lıllkmil yoktur. 
Tarlabaşı Küllü Çıkı So'k:ık No. 18 

Scmlha Aı1emel 



~ Memleket haberleri 
Muşta tntancaııın 

yeniden ihya etmelidir 
Eskiden Muştan200 bin kilo tutun ahnırdı 

SON POSTA 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 
1 - ~ ~ U- MihltlrlQI ı.tı.Mına AlmaQJ'ııda Tecil • 

Dlleılle lleelııılclullee ~ Te aaldne mti1'endleHkleri &alı.at edecek llfiıe 

• bnde Tecıludmm t&balll siftcek Bi:Ce Su'M Obhl mennlanndrso 
..__ JDtlneMıi edelllerbı 1eOD1C bnfülanlan Ankara DU ft Tıvlh.Cotrafıa 
l'*öhlnıle U.HZ Çal1amba ctınö UM • lla ""81'aealı ı.uu Perwembe 
cilııııll saat 17 4e eona erecektlr. 

----- - ---- --

Arabacı Halil Amerika yolunda 
ı - Seçme bntlbanlan19 ,trettklerln lmWaan stinbden ltlr clln önce bi • .Be.n ise ysiJecetim. De .. Bey doiN w düriist biır ed ıA. 

ıtDel maddede adı Cetm Fakiutede ko.teklı:lil ed.~11. olan bnWaMı komlsyo • ği:l elli naıpo1yon... liı.ıı napolyon Ah.f81kan mlr'bJlılu. ~ bR 
..._ ... Y'lll'U'M büvfJe&.lerlnl tenılk etmeleri ve bu kom!Qonıua nrecetı bel- olsa Türk şer(!!ini ayak altına a1 deıta.n:ı. idl Biz ODU.il diadıe bL 
selen &bulan lkmadır. ~... Cema1 Bey ....... 

Der ne llebettlıe olursa oll1uı ltel&'e &!lllUIUf olanlarla, MOme lmt.lhaııiar1111& Demesin mi? ~:':1 Allah ~li .ki ve, ne de ıbefka tıüırlü şeyler,... 
c.._..e hakları olmMl•tı kendilerine teb.llC ed.lmiş bıılu-..lar her mnci bir lacaktım. Ne~r soyluyonkı sürü,.. wrmedantL Ne sigara iıQenü, ne if. 

Mut (Huaısf) - Mut tötünle..1nıed__, inhiar idareli bir eene ov. ._iddia~. ·· Halil •.• &; adam, yoksul adam. parda. M~ btı- sporcu idi. Bı., 
rinın nefwtı ve biM.a.a orijiG.al

1

veık.i mih7&A fiatlat'tn.ın yüzde on ı _ &epae mtnı•alanna ~k ed~n Ankara dlfmda buhınu'ann, bir tıüı1i.i. m.ajlübı-yete tMhammül küçük deHCMJJaler hep onu örm* 
kokUMJ bö'8e haricinde&ıi ınemle • ve bat.ti beti niıllaoeinde hiT kıymet lmıilaaıılarda aıa•alhk olMnlar ft7& olmaıı;anlaı', ~a sel.it ve Ankara.dan _ eliği g:Jbi Türkl~k şereflnı de itthm edıeı6. Btnaenale,tı, Ce. 
ketlerımizın pek çok yerle.inde ö. bile veırmeddiinclen Wrçek anlat • dlalit y• •e sarari muratlan ve Ankara.da aet:inlilderi müddet 1tın ıaballak açlığına :lll'likabfil kat .ııyen satmak mal ~ ağ~ v~ oL 
n.endi Dit' tôhret ltazanmıtur. Geçen mulıklara me,.du amıç1f ve bir ~ uir ......ıtan kendUertne alddil'. sı.enuyordtL duğu için om:lan QNdnird.ik. .. Me 
Ciılun Harbinde ialııli:ra uirapn çok fik'.yeder vlk.i olmuo. fakat 4 _ s.-e lma.ibaalaruun neii~erl .. ..,aırm olanlann adre91erlne &ebllj' Ben, muk~bel_e ettıın1: • yıp:rsat OOıUD bilmesi llzlmdı. 
M~ Mkenewı cenub. doiru bicret bunlaıdan kat't ltir aetice alınama. edilecek; muYaffak olaaııJ'Mtlano vf!llikMM'ı adreakrmr LMle olıaaacMtar. :-- Halil, 8.f~ sana. S?Yledik.. Cemal Bey, attllrwnıl•, yalan • 
etıniıt ve bu yüzden Mut tütüoll de mı,nT. Geç.en Hnedenbem zün• 5 _ Se\:me lımUllrnlanaa kuaoaıılı&rdaa reRIU mMam!ara a.w &aabbüdle lerıne ben de işt!nık ederım. Ben el.ık, ~ namerdli1t 8f!N • 

ç 11ene İç.in e~emlfti. lsıir.lmeıcburi olıarak tütün ekhnıi:nden lııatlı olauJana, &etJlit ı&rablı'4tı".a ıllb.reu itli'~ sadmcb bu ...Ualarla olan de senin gibi düşünüyorwn. Fakat ~. Ve, böyle deliıkwlan ,.. 
dıattan .onr• yederin:e dönen seke.VUV~· ........... IU ... lelori 11.Pmıllr; aba ı...&d.nle Wr nM iddUYIDda IHaııanamaalar. bu, Amerikalı, sizi aylarca hazır• nma, maiyetme fdrmndı. 
ne tekrar tütün elunıye bqlamıttLI Bu 9eDe topu, 41opu üç beı tarla .ıS665• hy-aca.1t... İdmanlan.nızıı yapacak· Hatti, Slivrtli 1zmt me.elıeam. 
Eaaeen Mufla abcı finnıMtnın bu •tütün eıdUmit ve bir iki bin ldo sınrz, Avrupa güreşini s~ze öğre- de de bir• aDıcenmiltf. Ve, töyt9 
h.al\lll9mUlnda a..uı yalnız inh•n _ -'-- -·' , Bu b" L Bmrıma • Budad deml17ollvuun 8 numarala WUI edeftl Wlfllıilade n • tecek... Bol yed'.rip içırecek .•• deıımı,tl •• 
dıaiİte9İ'ne ınilİ•r etmekte idi. Bu mmMftW •ıbı~-ı~t~r. . ~b .ı.. 11.~ • palana &abatla ft &abl.Q-e IDiiıWeUeri det~''" ZU.Ma &arllılndı:a Mi. Böyle bir rejimden tK>nra hıç seni - Koca Y~ Kara Ah • 
Olldıinat tütünlere evvelce layik ol. mm.n ve ~ LI epeınıo op ııar e. ..,.. ldılreoe Mlmm ıoriüea -anu.rda •e lııı'allyonlanb ita nWddeüv 4 lk.efereler yenElbiUr mi? med1erin ftUn yerini tu~alı 
~ kıtymet veri?dii:i için müatJı. clilmiı olc:lup da eaaılı"°r. Meınle. la&*'8n as ............. taere JDdlrMeeekıir. Bu sözlerim üzerine Halil, ÖllÜ- adamilan Alvrupaya ve Amerikaya 
·ı ____ ...L.._ _ı_: Ld ketin iıır.ueadi durumunu kökünden a!::.!llUı Jalw lbwwwwww - Sanlwn .. !remında dar bat ... onlanaün •r .. ne ba'ktı. Ve, bi.raz mw'1luadan göndenndt ..ı.J... d-Mldiır. Bn. he. •I -=nc:ucn •eneye e&.ım mlıL arını . • -- .....,....... ~· .., 

aıtınnıt ve aon ıenelerde ı SO j}i •rwı bu halin ~n Ye bu eıe- IUfla .... ....._ taluDll • &Nlqe mlidütleri t w d ~ ncoııJaraa talunll sonra li"1 revaıbı verd': rlnar ~ .,erefimjz ne olurf 
200 bin kiı1o .derece.ine çıkanlmı beblet.in mell{•lerı •ratt1Tıimalı ve mMNeüeri 1, taıallre aıidıdetlori 4 saa' olank &e..nt edlmlt&lr. - Eh! .. Böy1e olursa kabul e t- Bunun &ıeliDe bir de si1rildl 
tı. uırlıwıca bir hayata imlik bulunan hllla taflıll6& IOla ...,_lan müracıaM edllm~lidlr, <ıtlt.IGfl) derim. Sigarayı, i9kiyi bırakırmı. H&aAi ortaya koyarsak kim bilir 

Geçen 940 aeı..inde dalı. fazla bu çok neli. ve töluetli Mut tütün.. Ahı Bl'J ça.l..,m. Ve, ~ neh-~l~ Nitekim de~ 
bir iılina ite çık.arılan tütünlere herleııini mah~maktan kurtarmahd1r. Jlphem • hllell <'IH> lira olaa (SN) ade& .. ....-. fll'pa l~/f/IHZ) pelh!ivan1tlı ... Ben, t.ulıımbacı ye- le oldu. 

c- dnii _. (H.HI - dirı ltuoakta B•7t1arrı ta Ov ltlauı tlAlll ~·Açıkgöz oluruz btz ~Cemal Bey, dain. 
KaTabfilNl'111'1ın linaJ maçı ı EJ;,ne Kızılayının ltongreai Ulllleld L ',.. tanlllldaa ao• elılllltme _.111e •t• allDA(!Ütır. beyim ... Böyle ollursa e)"Vlllah! sinden ç*'P eeılcti. Muıtad oı.. 

Ka.r.l:>iJk (Hu....S) - Zoncul • Edime (Hu1Uıt) - Kızı!ay 119 ite atn.ek lll&IJ"flQlerbı iMi Uıa\Jk manlııka& &emlaa& Te kananan t&7in Dedıi. köşıeslne oturdu. O, bw Vllktt ka • 
·r b - -'-" Şe.. ettltl ft9alkle lttrllde ekllHme ciinil aaaUae lı1ldar kemla)'ona mllracıaa&lan Yalnız, H-ı:ıı- -·-lan anvledim·. pmm. ..,.nwwl# s..ıc-.1e otunırda. d.k bölııe11 üs mıaçlannın döm.i' n. clme tul;>esi ra zon DKOU uau ~ ~~ -J .,- ~ 

nati Barlın Gençlik klflhü lle Kara. ı(f Bli)s.enin baık.anlıiıncla eenelik ~ ald wıartnameler ııtoaılaondall .-n9'tl ol_..k .. tıtahnaldaclır. (Sitil ~~ni, ~~abylara taı'kd dimb~ ~~~ya bir p8 
bük Deınh.Çelik gençleri arHIC\da L--eaini akteUi. ~·mı.·· ru111.a.uaş ın an ır L....U.. _L,.__, .._ .. , Poma'k l1l'Ub • lılr>ı..--ı bu! ÜYaD ıeflllm uumuıııWD 
yapı1dı. B~k bir eeyirci k~ı- Konsrede hır aene içinde yapılan M.+e....,. l>!cleD (1110) ltn olan SOM lı:Uo diktlmhuttı sranu (16.3.tH!) ve acır e ~· ve, De.rJnce ... 
it önünde oynanan bu m9Çl bey • i~ llid r.apor ~nduktan aonıa IWtellllte .... l&M <Hl 1111 cllru. ~ O... blaMa ..Wltndeld giyİl'ı. • • Biırlkaç gün sonra elbmele- uı ı t..:ı- b . 

dmilel lnc:.ıiz h&kendeıfodett tıMr. yeni idare heyeti oıeçıimi yepdmıı kom..,.en ......,mıha •\ilk eblltme asulllr •'• ıalmaealdlr. ~ _iade edersin ... Para isterse ve- u..-fJil!U and, ~buir ~ nhe bulıldunT~ 
L:......a_ "..L.. • Dalı b 1- nrız Sonra .A.merlkaılııya seni peh- .uv. r e _._. ama mıı 
.-:ıı tgare ettt. • oyun • ve netı.loede l'ei.aie umumi müfet. Bil fee P'mek Jateyealaia 135) llrabk Dl9'18Ü&t teminat ft kuuman ta. liv · di- taktfkn edıecğim. •• Sen Demesin llDT H~imiz güldük.. 

•ncıcıncla blkimiyeı.ıi ellerine alan tiıli.k •lhlıat mütaviri doktor Haıim ~ eWtt ~ blrUl&te elaılMme ctıaa _.Jne b4ar komlılyoaa atlrec ı•tları '3e ~ fa~rrda bulun!. 1.tatıe de, aözterine fUıDlan ili.ve et. 
Demir • Çelik, o~rı. 13 ü~iı Şinnan. i1dnoi ıeialiie villyet ııb.. l&snmııl•. Pek8.li' tt: 
d.k.ilcad. •i ıçlen Enverln ayagıle bat müdürü Dr. Raui Tutdtln, vez. Ba fee alıd flll'ta81Dehr lı:om!Q•ndaa.,...... olarak dıatdıhnakt.Na. (llHl DiY'!'fek bt'i sö:ziini ve, bir güıı - Güımriite gel!. Öyle mnk 
ilk gollerini kazandılar. Sol b,.~Je. nec:l.rlıia hüktimet cl.Jöonı Oriıao l . . d 90Rl'a gelip kendisini Beyandda hmıallın var ki, yüz elli okkalık 
rl Mdwnecln b1r çarpı'°1& netıce.ıTa.n. muhuibMie boma klt.ibi Sami stanbul Beledıyesın e~: livan ktiwesirıde bulmasım çam yarmam herifler ... Ulan bun. 
tİ~ ywa\anmuil.e &~nlıl.r .~lÖııçihçi, katibi' ie de ~er ma. (lak bbtmr -* larfı n murat lbtb'an ile nelt. bir nreUe ten8t n t&IJ 91lati saatine taySı eıtıtiı."ll. O, ndıa.. laınian petılWID olur ımı? 
kiti kalınca Demar.çetik twqıkı dürü Necmi İye 9e9.,diler. Yeııi eı1t1ea ft ... ,..., tebrin1 btlltin wawı hnl. plf.a n 11.arttaıarııe 11ısterm ::ir elbisesi ne gelecekti. Ben. o soımadan söy'erfün: 
cMb.a çok arttırdı 'ft c~r 32. in.heyet bu Hne if)inde ~İne b·z lfllür rtMerhdn lılr Ura alltl f4* ctia'i .- bedeMMeD 11 taae4en fasla ala.. Ayrıldım ... Pehlivan kahvesine - Hani .Beyazıdda araba Arab 
dİ dakikada Butın ~ Yerılen . . . caıara Jt 15 ı.aıo• ppılmuı da it• *la kM'arla.,tınlnuftar. geldim. İşi aıitadaşlara açtJım. Gül- Haıtl var... İnyarı... KMTcık 
~~r. !dan. ikinci pBedlU kaydet -~_ei::.!ıaktad_h_~rm_. _en_f_aa_li_y_ote __ s_eç_m_ıı Ba ..,..&le ıt taaeden fa.la mübaıaatta bedell '15 klll'Ut diifım*tecllr. ifa.. ıne'JGten b~rduk. ArkacJaş1ar, saıçlı. .. İ$e o ... 
lllM: adıiak bir Tnlıa Ue mllraeut ed.eoek ldlÜIDlllD de.W hlarel huau.ıJe n l*e. a:rabao., Halili biliyorlard1;. Her • ])emeğe kalmadı... Guhnekten 

tkinoi devre bqındu nibayHe da ve 44 üncü dakikada dördüncü -·__._.tara illa &emUMlı ..-O de H llllnııetar. ~ Beyazıd meydanında bu1u .. lk&rıldı ••• Hepimiz de katılası}a 
k.adar D...i&.Çelik hlıık5rni7eti al • ııol&erinı k..zand lar ve ..bayı 4.0 Tallltlıertıl lnıHda ..-aa&aa ılSI re bılar ~· ...._ ........._ laJ • mzrdıu. Aaı1 JPı garib ıtarafıı bu, iıi gü.]üyonk* ... Hakikaten entcre -
IG4la pçtl. K.aıııabüklüler diçleTi allb terk.ederek bölse finaline kal. Plılli ewnıık W'llltm ..........,. ._ • ,.. ...ıa.a aDQ .... •uJw • Ceıma'l ~ agn~ saridL İDlan arasa böyl tnı b• la· 

l::l:'-:'~-J"w~._.."ii--le~l~J9'1Gnc--.uıİilllıııld,ını•.,kib~111111--d1111ııııı.-r11111• ~~~~....-.vıı~~~~~ "8eıılr,.. .. ...... .--. • ......,.,.,_ ~ c...ı .,.... (Adr•ı Ylll') 
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Telgraf, Telefon Ve Telsiz Haberleri 
Macar - Rumen Tiripilz Alman 1 'Yeni bir 1 Tas aja~sı İran ve 1 Hnknmetin yaptıracağı 

münasebetleri yeni muharebe gemisi miW ki.itli' lraka daır çıkarılan IOOO k. ·ı·k l J b 
bir safoaya girdi Narveç sularında kurama .. haberleri yalanlıyor iŞi I a 8 8 JDrdU.-

Rumen~er Transiıvan· ~=~"'"E:.2: Yon Papenc: karşı • DUO planları hazırlanıyor 
ıuese1esini tekrar c1en ~·.._..,. ~ eden ~ IDailM Ankarada Türk yapılan suıkast 

ya ı lknk naıa- t.naıelsi ıan.fmdan taar. coğrafya kurumu hakkında ayni ajans d._L_~~ l iaııl ~ .~a. rt0 İ ~nel SebeteT. lii, telilkld Ortaya attı ar l'llP ~·~Alman mııha.rebe l.Wlcıu~ .ı--usoano - ~ 
pmt.1 .... iebu" 'l'l'ODclbelme t1öa. ça 'ışmalarına başladı ne diyor? 2 - Sı'bhat ve lçtıimal Muavenet e_ttiğind 1 

--" ~e ladıreldiller da_ir~~ 
Dl

n..tnr, Vekaletinin Tıp talebe d sı e yuraun pıan rıru en k_ı!A bıl' 
Biiktt.ş, 20 (A..A.) - Ort: -- Jıfıııılıkova, 2t (AA.) - Tasa a,Jansı yw- UO uuna.nda hazırlayıp h hu • 

Ba.ı,,-'*11 muavhd Ye hıı.riciye N&Jt"l Schıeer ve Prim 'EuaeD Al_ m.an muha. Anlıara., %0 (AA.) - Kültiiribaiiısün ı.ıı•..ı..OI'; 3 - M~ Cemiyetinm ]{Mlfr. L -- la k ·· d" eııın ... ..,-aa,a 
clh de b l _.., ga tal-L _ '"""du. oaş ma uzere ıT. lrJ. Mlh&l Ani.onesco'ııun dün .abalı rebe ~em1Jeı1 de Troo eını ti un_ Gma da\la.larlle uiTaşmat Ye ulmıal ben. Glıseteler, «BWer k$Jrlleılal'ı aafw. cıoc " ~ 

aöylediti ıw.ıuktaıı sonra, R11JJaeU aiyaeıi mııııdaıllr· Prim Slll•'in llaaara afra. lltiımb:ln Jmnet Dıl'natı olan Tirk ta- da f.,._he.r bynaşmasu bıatlıiı ıt&imda 4 - Vi1'yeıdu tarafınd\uı birne.. Yurd, Şehzadebaş.ı • Direklerara 
lna.hfellerl:ain dikkat n.au.rı, Jtmnen hii.. 4ıtı maıiuDdur. rih1 ft 'l'iiriı: ılW üeriJldıe ~ Wr -*ale ~. ye iÖN:n ı..lebe ~ı, stnda yanaın Ferah Ttyaıtı:ownu.n ar. 
luimeıtJaln, Vit'an& ballem karanDdaa. yapmak üaıere Ebedi $ef AıaiUrköıı Son pnlerde, faşist propap.ncla ra- 5 - Eşıhesa aic1 ve ticaTet kaadı halDa dür,en ve evY"eolee konserva. 
ben TnlıMlvıı.nya. ile alakalı ü.iekleri Alman ve Sov- kurctmdan Ye evlid ediDdlkl.eri Ttirk ~ 7eni JDiiC&deleleriue İraodald İ!}e açılan ;purdlu, tuar yapılmak üzere hazıır-la.nmış o. 
ha.bsinıdelı:i·siikiıtuna. en ııalab.iyetli dev. Tarih ve Türk Dil K:anmıla111& )ıug'ti.n h:aııfali Jtid't;ır:Jao Jtaklıpda taıumUe ve Bunlarclaıı Cömburiyet Halk Par \an ~üyUk anaya yapılacaktır. Un.L 
let. adanuauı söylectitl bu 14lzlerle son yel teblı•g"" lerı• 7em bir mwt k:üliir ....._ dllJıa u_ lmıbtaaa uyc1urv.1muş her !)oCIJid u1.1ra. tiaino aid olan yurdlM' (515), Sıh. versıt.eye yakınfığı ıle beraber Mıl. 
~ obwı Uo'flyett l&eriade top.. iılauş JMılwnrnelrW... lan mevzu aeomlelerdir. bıaı '9'e İçtimai Muavenet Vekaletine li taırıhinizin~ şanlı aa.y(alarında •he. 
laııma.ıı:tadır. (Baş taroılfı ı lııcı tal fada) ~en yaz ~ toplanan birinci Tranecocoan adında.ki Uitlerci ajaııs beğh. ol~n Y'71dlar ~ l.000), Ma.arif yec~n .kaynagı ~lan. ~e elııe~le ~ru-

Gttçekt.eıı Transilvanya meselesi ilse. sis ~ tekrar~. Al. ooPalJ"a koll&'resince teıfklli karariaşan 17 Mart tarihiode ,.U:,.a A!JkanMiaıı aı.. Cemııyetıne aı.d .. Kadırga Talebe Y~ ~.iç içe. sıu~~u;;;.ı ıçın yenı yetı-şen 
lllnıldd ibtiyatU.r aükiıt, Ma.ca.rtst.an.t )laear t.eşkWerln.in menii taar. -.Tilıtl CoirafJ'a K-. .. mm~- dliı, serçelde 19e acık olan& .BeriiDde da ( 190), Vılayetler tarafından hı ... Tuıık n~ 1 rınııı en kudu öğüdü o. 
- b'qtl&"ı B.a bamlndenbePi daha ~ muntfakl)'eCJıe netkıclenmi.ştlr. alı! h&ııuiılılar bitmif.,. Jı:uıımıan p.1ış,,, ~~olan llh- .bNef netr*n~ ~e g~ren yurdlu. (243), E§lıasa 1 ~ak olan 16. Mart sehidleri abide. 
ta.la.laşmııı bulunuyordu. BunaTI üzeri. Ha.rkol dofıJ811PdaJd Jııesimde boş yere malaruıa ıra,,lamasl Wn Ankara Valili. tır. Bu haberde Sovyet kı~'alannm kon,. aod .'ft •ıcuet .k.aııdı ıle açıl~ .:Urcl- sı de mutlu ~ı ~. te~düf eseri olarak 
"8, muharebe mefdanmdakl silall arka., taa eden düşman ağır ~Y~ pil"- tince :lıca.b eden müaade verllmilf&.lr. trol'laruu im.nda ve bllb.aıöB;A bai.ı 1ra- liLr ıse ( 190) yatakh olup bütun bu [bu arı>an:n onune uıahet etmekte. 
liqhtıııı111, bu meselenin hlLlllni sulbım mı::n~. • Milli Şef ve Reislctbııİhm'1111WZ imacı IUllda 7eai ~ 1l'DUaiı -fidlrll.. müesseselnde barınan taılebe sayısı' dir. 
~ IRlJULDID& Juular bllk Mecdi Doi"u oepbesinirı diter kısımlarında İninii <ıTtirk Cotraf'1a Jtanmuu nan ma&edlr. (2.138)) ze varmaktadır. 1 Gerek maddi cilıebten gerek ma.. 
~i doğm~ Bu bahiste çok ııkı ta_ bütün diitman taarrusıan aeUıoe&iz kal- konı.yoeu ~laruu ıutren kabul Anıi ıiin, D. N. B . .ıjansı da &'ü3ıa Burıll~dan başka. ( T 00) k~daır nevi cepheden büyük kıym"t'eri ha 
~ al~ olan Rmnen ~ntı, Tran- ımptı.r. Taralımızıdaa yapılan hareket.' bııyuıımaşlJıırdr. Kunmum yuuma gö_ ~a4ao aWıeı bir ieJa"ratıa kocaman taleb.enın de bazı aıleler nezdınde \iz bu a::sanın yurda tah~· s edılm&İ 
'11...aııya mese1ırsiıDe ea 1liiolik imada bl.. , _ _._ .. ~ı JPUvaffaJE.ıydle başa.nımı'}tır. , re fahri ba4bnı sayın BaşYekillmlz Dr. .,._ Qdımaa y~qtu. Bwıa ıöre, Teb. paruııyoner olarak barındıkla-rl tan. J h d r· b I \I Ü B ! d" 
1- _,_, ....... . l/ÇI. ... - ~ 1 · _ .J·LLil" k" b h .__ 1 US'Usun a stan u a ve e e ı. 
• hulanmul'Ol'du. Ba.lbwu --.un, b114.. llaYa ıı:av...etıeri, doğu oepheslnl.u I Refik Sa.ydam " tllli başkanı da MM- rı.te ~a.li ola.ra.lt me-ruwl ~ıSovyet 1 mın ecıııeo-1 lT . ı u esaoa göre R .. D L' f ' K d .

1 ..... ,, _ ... _,_._ -"-1 • __ ... ,_ _._._ ı.~1..-..11..ı . , ·bu .. ı t ı_ ld ·ı ~ d ye eısı r. ut 1 lr ar 1 a kıy. 
~ mu.ıh .......... ,,.,_erı .u-.a ıou:r.,..., __ ... esinde düşman demJryolu miiııau rif Vekillmk Hasan Ali Yüceldir. -.-: .. _.ır Iran Azerbayeııınının :SO\'-ı gun $ anou a aı e ocagın a·n u.. 1. • ,_ d I -.. 
-..-ıyor ki Mac...-...- .._ ne_ Jlwtına ve bava alanlarına taarru:ı ederek Knnımmı amACJ. ~ede cotrafya,. ., .. -..:r Bfr.lltlne .__mı hazır....,.. • ..., m ıra. mJ~ ta e e sayısı .250) y.e d,j~ . . ··Jcrıı° il •~•--' -...L.•--- il'--•· edlLe ..-.- • .,....,__ .,.__,_ , ___ ,,._ k ı:__ı I b (2 ]met 1 mesaı arır>a as arıonın goster-

>'aletlerdeki Rum.en ahallnbı va:ıi1etl -.ı--ır mııvaflalu1etler elde .J-.ı.t.tr b"
0
..,

0 
er ve ...__ Ulmle-'-' &n~r BirlilJ ~ Ta.hraoı i.ş&'ale ha. varıyor deımktir. . e.rı. g~etıb şu n e anmak be. 

f~ _.,.,.._ ~aq • nm ve .._ Y ...._,. .-uwn n.ım ıçıın Dır or<;tUT. 
rittikf(! dan ziyade ır. Düşman dün, 42 si hava sanşlımnda ı-eUşimloe ve ilerle:y-lşine çalışma.k 'l'iir :r.JJ'lanmAktadll". Yukarıda heş grup o!arak göete- B 

Şbııdl, vasi)"l't aydmlallnU'! bulunu.. ~ su.reti1e 62 tayyare ksybet. kiyenbı ilmi metodlarla eotraty~ ~ Bu budala ve fena niyMU itıtr-"' pr&- r]en yurd-fardan Sıhhat ve İçtimai ' .. u ar~ya ya~lacak ve ( 700. 000) 
>'or. Rumen hii.kfı~nin durumu çok mlştir. oefomek, cihan cotrafya. hareket ve iler. ~a.ıı:a.nda&Mıa ~ eıle.nierden oozılıuı, I Muavenet Vekalc ııi ne bağlı (1.000) ı lrnsu.r t:irahlt bır masrafla . ~ucı.da 
la.rihlir: Rmnen ııtik6met1, Viyana ha- Tayy&relezrimi.ren 5 i üslerine dön.. ley{şler1ıU tüib eylemektir. lraiıın IaaUyeı sahala.rı tçLu dar göre_ lmevcudlu yurdların Paırti yurd'ları gdecek olan~ yurdun •.. ~ugu un zor 
kem tarannd& ye Jhmıen _ Maear basın mem~*1'd11". KIPUIDUl1 müsbet ve nrimli pl1L$JDA- rek bu sabaya. Irakı da ~ı.ı b:ı~ıa.. gııbi ma.·luha uygwı bir şekilde ıda-, şartl.arı.na r~men., bütün konforu 
ltıiit.arekl'siıule en uf~ bir ihlali arl* Şuba.t ~ıııd&aberl düşmanm sayıc:a lartle kıs~ zamanda bti..viik klU°deşlerl m.ış.lardır. İşte bu suretledlr ki «Tokyo ~ edllmekte oldukları. bilinmektelv·e tefrJ.şatı ıle beraber (943) sene. 
,kabul ~ece« Ye mtisa111Aha. Ue kal". üstün .kııvvetlerile 7apt.&fı blrııok ta.ar. Türk Tarih ve Dil Kurumlan gibi mem. Nışı Nişi» ~i 15 lhrtta. İstanbul 1 ise de ( 635) tah~beyı barındıran 81• ders. mev&tmlııe ka"C!ar İ~mıal e. 
r;ızla.zmyaollı:tır. Vakıa, baş~! mua.Yi.. r.osl&rı Sol'l·etlere ka.Dluaylalverdtrerek leket i.rfan bayatı için faydalı bir orgaıı •11ha.btrbıden bit telgraf neşrederek dfğer yurcYların derec~ derece ede. dılmeeıı, ve kapılarını sevgih g~DÇ
lllnl:n sözkrhıe, kendisinin vermek iste. pÜsldirlen 46 mcı İ91pllllYol piyade iü.. oltna6ını br.f" Türk a:yd10lnın dllediii «Ceoıuıb Kürdiistemoda bulwıan Sovyet sıik!leri ve vakit geçirmeksizin islah liğimize açabilmesi İçin hi«; b ir gay_ 
dtı manadan daha cenl!ı blr mana meni ıı l'lin sarfında 162 Rns tankRU oıu.hakkak~ır. kıt'ala.nnuı. TOkyo ~ine sunu Jıa. edilmesi gereken taraJları bulundu. ret esirgenmiyecektir 
'Veı-iMk dotnı olmas. Fakat, iU iddia ok~. brla'8..lım lı;.i, blll'&da hiçbir zaman Sov-'ğu an1aşılmış ve binnetiıce bazı aiJ.e. Talebe yurdları işin' ksoiın bir su. 
edilebilir M Rumen - Mıı.car miin.aseöet. 

7 
33 iindi Bu.men piyade alan son giiu. Mı .. }}et Mec}ı•SJ• yet ıut'a.la.n baJuıuna.ıwştır. ll Marlta ı ler ınezdleırinde berındıkla.rı tahmin re'l!te haHedeıbı mek için bir taraft.aın 

IPri, dündenberf, yeni bir safhaya gir_ lerdt ~ret w ka.hramanlıiı ile tema-- IUl6ızın İran • lrak hududunu recere'lı. edilen ( 100) talebe de bu hesaba böylece ( 1.000) yataklı modern 
ın!ş JııcılanlJlllkWlr. yib eCmlş.tfr. Irak topraklarına glrditinlıı bildlnnlfJUr. katılırsa bu~ için lsıanıbulda en bİI yurd binasının süratle inşasına 

Romanyada vaziyet Sovyel tebliği Ankara, 20 CA.A.) - R I. Mecl!sl Traııcocean aJaıısı. İran dolaylarmdala!Şağı daha { 735) talebenin mukad başlanırken, diğer taraftan yukarı. 
Bükreş, 20 IA.A.J - Y~baııc•. ka1. M~a, 20 (A.A.l - ~ cece bugün Şemsettin Günalta)ın re~tinde aşiret lsya.nhrı pa.tla.k verdiğini blldil'i. cl1eratı Ue i~g-ilcnmenin zaruri old\ı. da derece dere:.e eksi;cleri ve vakit 

h::l Iard.a.u veriı~n haberlenn .a~sınc ~- yanı:;ı tebliği: fıoplanrnış, enoümenlemen umumi ibe. yor v~ Sovyet kıt'~larınm ıuusuı petrol ğu görühnüştfrr. geçirmeksi'Zin ıslah edılmt.-si gere. 
la~lt, ~oınımJa.t\a tam bir su.m. t.hu.. Bugünkü Perşembe l:'finu önemli lılQ yete gönderilm:ş 18.yiba ohnıulığından ÇC'fl'eSlne doğru g-ıt.mekte olduğunu ili. işte mahiyetini hulasa ettiğim va\ken tarafları bulunduğunu bid'İT. 
ltum sunnekl.edtr. M1şel Anlonesco nun bit' dcğişllr!ldt olmn.mıştır. 111 l\larth 16 Paz:ırC.<>si toplanmak üzere lçthnaa sun ve ediyor. z. 0 ıye't h~~ndak:i intibalarımı ATı-, di~İm yıtrrd?arın bu noksanlar·nıın 
bı.irası hiçbir zaman bahis ıne\'Z!!U 01- dUşm&n tayya~I diişüriilmü~r. Biz '1 verıllmiştir. Bütün bunlar u.yduruhuuş yalanlardır., karaya dooüşümde yüce Milli ŞefL: ikımali. ve ıslah edilmc.sıi gere.1<en 
·~t... tayyare kaybettik. 19 Martta Moslrn..a 16 Mart tarfülııde Alman haridye ne- mizle Sayın Başvekff miz.c arzet-ı' taraflarının ıslahı "çbı d~ avTlca 

Tas ajansına göre civarında 5 tayyare tahrib cdUmlştiY. A 
1 

k zaretlıwle toplanan basm konferansıIMla. I ti'm.. Öted'-.enheri gençlerimizin örnek teşe'bbüıslerde btthınuld'll "hınu ilave. 
MOsk.ova, 20 (A.A.J - Taae vustra yaya arşı &ue~Dere «İran Aı:erbaycıuıınıu Sov. oılacak b~ şeki-rde yetişmelerini ve ten zikretmek i&terLm. Bu ıe ebb:·s-

ll.Jaın.sı bıldıi.rıyor: j d •• f yet ~ııraklaruıa yatında yapıla.cak Uha.. uzun tahsıl yıllarında huzur ve re- le.relen a11ınacak netice, ~üp~e yok 
Buıraya ge.en haberlere göre Al. ran a, DU uz Japon taarruzu kı Turldye için lriiJ"ök bir ders mahiye_ fah İçinde çalışmalaıını arzu buyu .. ki. Palyatif olmak.Uın ileni g"demi. 

tnaııLıır devamlı Ma<.:aT • Btrlgar b •• 1 } • lindıectir., clcmBıllğl bstaa ~etirlli~, yu. ran Milli Şefimizle onun izinde yü.. y~ek i~ de yeni h inan :n inşaatı 
Qkıstlluık gö<ıterilerinden ve bi.Bıasşa 0 ge eri ka.rıda ııö.n '~ uydurmaların nep-i ruyen Cümhuriyet Hükumeti, bu tamamlanıp 'kapılarını evgili genç. 
L l d R IBul.ar&fı 1 iael aaı(!Mla• ~ talkib -ı lerl .. • l • 1·~· . v l . a_·• 
Q\J ikı mCQD eket arasın a onıanya. ToJr,.e, 21 {A.A.) _ Domel: • . .v. . -ana.n r.Q'e D •e oldutu maruza;tım uzerıne, evve ce umumı 1 ıgrmıze açtıgı za.nıan ın.ese en•n l[O-

"-'leyhine g i zlıi b.r dostluk mualıe- ABaıhl p.set.estnJn Ta.hr.uıd&n ötren. 100 ~dar bırlıgı _b.ır ara'>'.~ topla- lı.olaycıa tahnı1n edile-bilir . . Von Pape.ne bir şeki'Tde ?~ünülmü:t ve fatkaıt künden halled"lmiş olacağı tabii-
desi yapıldı ğı hakkındaki şayialaL dlflıııe ı:-öre, 0~ :reni.den alakayı yan bır ~apoı:ı .teşkilı ıbeş gun evvef ı karşı k>.rt.ib edilmJş olan 1iiPlıeli suikast- hıarlb vaziyetının tazyıkt sebebıle d'ir.n 
dan dolayı son derece hoş.nudsuz. .. . ebnektedlr Sö 1 wlikl 1 Cava'Ci.an yola çıkmıştır. Bu teşkı4 1. ten sonra, BftJereDer Türklyenln d~ si..' geri bırakılmış olan tasavvınların --------------
L. go··~t.erı'.yorlar. menne ç .. ye ne gore, aim-'l:·-e ka<Lar 3000 ı ilometT lik vase(i üzeri.ne tesir icra tmek için yenl n· ""tı'" -ı . . . d Dalaman çı"ftlı.g"" ı"n de 
"lJt ~ • ~!ere ve SovyeUer Bi:rliti, İranda b"' .. '-"•Yl lm A . h :b ı - - e .. 1 ~aıı.ııtaw '-ta e bb L ı 8'01l'l11Cuna p:o uru mesı .çın cır-

Budapeşted-eki Al~an ol'ta elçisi k.anJllıklı niif bölı-eleri Lıır ni bir ır yo a ıştır. ynıı a Ul'C'J'e go- . anım.aa ve bu cıslnlr bar hal lıaTeketıc geçmek lüzumunu tak.. 
Macar hükumeti nezdinde trış.ebbü.s.. lıttdud ~ı ya.pmJ.$lard:n ~ . re bu Japon filosu şimdi Avustral- ıle Y~rkta teca.vüzkir mac:ıerala.ra dh buyurarak ( 1.000) kişirl mo. mahkumlar çalış~ıya 
le bu.luınııı.ra.k. b:.ı hususta izahat ist6- aı · u an;. yanın batı kııuu·ı d ~ itmekte dotl'U kendilerine bir yol açmağa ça d b ' d b" • 

lqma.nm akdi haberi, Sovyetler Birliği. d' D vnııd .,,_d~ ogrupg ~ : ~ıadırl&r • cm Lr yu.r 1 ın~ın lnşa'SJna haşladılar 
lnişıtir. _,_ .. _._ 1r hududuna ·~·""'· k 1 1r. og an ogruya eon-ne nu · karar venni:ılerdir. ısıtan.bula bu son 

Macar hükumeti verdi.ği cevabda ::a;~ıtı ~e bu kunet;;,.-me:.~ )'!o.kıaa Albanyye mi tae.rnız edilece.. l \ ~ gelişim bu mevzu hakkında tdakld Muğla, 20 (AA.) - Devlete a. 
böyfıe bİ'r muahcd-enin mevcud ol.. ı>etroı bölce.si istikametinde llcrlemeğe ği maılüın değildir. Söylendiğine gö ..A}lcJ r~ Anıt _ Kabı•r ettiğim eınirleri tahakkuk ettirecek id Dalaman ç>f•tli~indeki ceza ev·-
d.\ıiu.nu kat'i olS!'ak ya.la:nlamtt. ay. başbdıtı baıberlerlni taklb etmi~. re Japon .filoe:u _Pe~~- hir lJÜ'nlük \ r'"' •()(l. teı:kik.atı yapmak esasına rnfü. nia açılı-~ töreni ya.pıılmıştır. Töreı:ı.. 
ni :za.m.a.nda bilhaaaa Macar toprak.. ~ıia nrnl41ağıma rönı ~ kudııd ve Albanııye ikı gunlük. mesafedıe. \..J Bas tanrı ı iı~i ... uıadal tenııddır. . c?e kurum memurları, Köyceğizden 
1"rı.nı su Jtıınd'a bılltiuıullda tehdtd battı B«"me41an, S'llltana~ 'fe Iııfa dir. Bu sure~ Avuııtralyaya Japon z:~1}'Cl b~ladı. Sc;çilen üç proje Sevgii Mi.ili Şefimiz bu sefeT. Is. gelen Pa.rti ve Hülr.umet heyeti ile 
eden Romen makamlarının kışkır. ~ ceçmeldıedic. Bu hM, İran ~ taamuu ıark.tıan ve gallbden &lj'nİ ! nı~. kıımlere aıid ~duğu henüz ~Ui ~nl:ıu~a vaki olan t~riflai . vesıl;- kalaba& 'hir halk k.ü.t.lesi nazır bu
tıeı harekıederini ve T~lvaonya_ kındaı'.ııl 1907 İna"lllz _ Rus .. şma.sı zamaındia lbaşlamıştıT. Başka bh Ja- değiJ9e c:lte eserlerLn ka.rakterlerıne al~ bınanın yapı\acagl yeTın tayın hınımutt.uır. Nutuklar söyl nmişth. 
ela.ki Macar halkının manız hıra- hattmm hemen bımea ..rni ola~tar. pon filosu cemrha doğru ilerlemek- bakılıır.a lbirisl bir lıirk 9anatkarı. ve tsıbiti He de ilg i leneırdı: ibu işle .o. 

1 

lıu yüz bin ddtarhk ekilen araz.ide 
~ığı dayanılmaz zulmü kaydey~ teclliır. Hazırıık hareketlC'?'i Port Daır l nıa. c:Piğe-rlerİ' Alman ve İtalyan lan yük.ek alakal-arını devam ertı:r. çaılıpcajk al&n mahkumlar deThal 
lcıniştir. Grjpps Hindistanda win'e, Pont Morestiye, Tores boğa. l aaiıaıl:ki.rla:yına Mddır. Bu projeler- mek l-0.tfunda bulunmuşlardır. işe hatlamıttır. 

Macar notası, Romen hükumeti.. _ _ı. k' K T·--_ı d ı den bhinıi hükumet -eek, birin.. ·----------' ı:ıncıa ı orn ve uıw;ıay a a1anna """"$- ._ 

tıkı iyi ~oıntuhık miinasebetleuıe İst'.şare •erine baş ıyor l yapııaın şiddetli bombardımanlarla ciyi ilan edıecektior. Serıgievinde pro. ' 
llayet elmesi iırteğıil~ b itmektedir. b 1 'jellerin ıtqhiır edildiği sa.llonJaT hal. 

Bom~-, 20 ( .. ") - Bran--a hü.. 84 am.ıştı-ıı.. . 1 k ~ k . ._., ~ ,_..., y G d ) d k a açlıma Üzere ha:zıırlanmaktadır. 
·ıkb h kwnetinin tekliflerini Jıi.m.11 e>larak ıe. enl: ııne e ~mıa kıyrs•n a ~- Gelecelt hafta ba$nda. netice ilan 1 a ar taarruzu lecek olan Cripps'bı muvasalatına intJ.l raya çıkarılan k_:ıvvet.!i birlikler ~·- edilecek ve her proje hakkında jüri 

r ... ~,,- _ ... ıı.er eflıirı tonuml:renla rade cenu.ba dogru rloerlemekted ıır- h . . . nen ,_....... _.. . eyet1Jnın müta.lea ve kanaati kısa_ 
(BaJtarafı 1 ind say' ada) 1 IHilUıD şubderl bÜYilk blr taali:r~ sarfct.

1 
ler. Japonlar Port • Mıo.respy'nin şı.. ca projenin bir tarafında yazı ile 

Rumenler, Sovyetlere karşı yapılan ıncldedıUter. llaber ~rildiiine göre, he- mal ga1J1bin<le Morkham vadisiınde göStCT;İllecek.1ıir. 
ha11>e şimdt1e kadar ,.enlş o!~iide iştirak 1 Jnl'.n bü*ü.n partııeri'n Şefleri 26 Martta. bir haıva üs..~ tesis ctmi.şlerdirr. He. Anıt • Kabir yap ıldıktan sonra 
etınlş olmakla berabe.r ilkbaharda tek. veya ondan sonraki pnlerde Cripps ile deflerine 'buradan kolayca ulaşmak- iıııta6yon<la hakn Demiryıcılları İda.. 
~ gayretlet:ini esirıremrmeye karar~- bnluşmağa davet edil~rdlr. Umumi. tadırlar. · · • ı 
tnl bol lk tehlik mbı tıeıJJnı:n JıŞga ettiği binan.in üst. kat.. 1 şlerilr. Bu olay. ~ev e~- 1etle tahmin ed!Jıdiğine &öre, Crlpps, Bir Amerikan gemi&i torpillendi lar~tn yıktırılması jüri heyetince l 
~Yrupıulan kaldmlmaSı icab ettiCini istişarelerini 15 &'iin içinde biUrecektı:r. Vaı;iınttton. 20 (AA ) -- BahrL tav*1y-e ve temenni edilmektediır. 
llöyJtyen Anf.onelko'nun nuUmndaıı da ---- v ' • • 

~~ ye naz.ıtlıgı dün geoe Atle.ntJk sa- z.ıiıa bu bina abidenin ,ehirden gö.. 
· Halka ucuz ba'ık satılması hili açığında orta tonajda bir tica- ru'hnesine mani te.şk.~ı etmekted;r. 

Kabine cletiıPUtinI müt.ea.kıb, ıuaca-
~naı da ilkbahar taarru:ı;una &enlş için tevzi yerleri kurulacak ret gemDei torpillendiğ'~ni tebliğ et-
~e iı,Urak eboeğe kara.r verdiği gö_ mek~. 
l"iilüyor. (Baftarafı 1 inci sayfacla) ----co1----

.8u1&arl&ta.ıun vazişetine celin<'e, bu nayi birlitl nizamDamesi B~ekilete Libyada son harb 
tllr,nılekr.t.in şa.rılr c:ephesine herhangi bir verilınek ösıeredlT. Bu -roı·etle balıkçılık 
ltu.VVet göndoertıı gönıdermfyeeeğ1 :heniİZ' •e suıayİıi teşldli.tl.aacbnlacak, bahk at. vaziyeti 
btıu detıı.tir. ları Ue ıaııayie l1zun mailcMer bükfJ-

Lo_ .. __ .... ....,
11 

'-·'-n•na. -~-'ya'--- met tarafmdan blrlite temin f'dilecekUr. Kah'ilre, 20 (A.A.) - Ortaşark 
.._. ... ....,,..... --· ~· ....., İngiliz kuvvetleri mmuni kanırga. 

da, Bulgarlstaının Sovyet cephesi.ne on Taze ve kc>ns'"" balığını Jurdda ucuz 
tiiınen asker rönderuetini bildirudş ol. tedariki için her tedbir alınacaktır. hının tehtiği: 

M ,.__ ı ti Timı"m· ı"l Mek.ilı" arasında bü-llıakıa beraber, bıu,ka hiçbir membada.ıı Bundan başka wıa.kalM Veki e ' ı e 
~id edilmtyen 1ııu haberi ihtifatla te. çok balık tvtolma8l l~in balıkçılann va. yük miktarda ma.k.indlı taşıt ha:re
llkkı etmek Jazmubr. sa.tı'tarmı takviye ~. naldlyaiı tan_ ket1eri görülmüş ve c1Uşmaıı topçu.. 

Bulgv kuvvetleri Sırbiıı*aJıch -,e diğer ıclm. e7U:reeektir. İkhsa.ıl VeWeti tınla_ aıu Cazak batıs:ında devri:yelem:ni. 
fıttaı altmıia bulmum yerlerde Jandar_ ma ve konserve faaliyeti ile yakmdan zi ~oıp aıtıeşine tutmuştur. Devrıye 
""1ılt ndle*al &'önoekk, demlryolla. alikadar olacak, Tlearet VeW.letl Jaalka ·kolaırlmJz keşH 'beskınlaırı.na. d'evam 
l'anı muhalan *ıekk ve batta. Sırb ucus balık atılmaaı için teni yerleri e'tınit~· 

, ' 
1 MARMARA' 1 dcr 

REBEKA 
2 nci- Hafta 

Son günlere yet~iıniz. 
Aynca: 

Dünyanın dibi bestıekarJ 

PADAREWSKI 
oin 

PiYANO -
KONSER/ 

--.... Mhıail~'in k•YVeUeft ile çat"• lalrıılmMau diillenliJ'eeektfr. İleri çevreler, avcıla.rtmızın yap. 
""nr ldıwbrlar. ÖJle ki, Bulcarlann Blli:fmıeıtfe lwarbaDllUt lııubman • t.ıil k~lf taamızlaritlıe ~ 
-...... karşı J1qlllau ıııefeıe ~ •+-nn-ri kamuı pr..-& Jl~ 7Mmda ve dÜıfma'n, ku-.vet.lerimiz.e kaTŞı 
~ muhtemel cörülmemekieclir. Mec:&e verlleeekffr. pek az ha.va faaliyeti earfetmiştir. "-•••••••••••" 

Taçları clevillen... Ordwan blrl>lrile ~şt.ıran... Tudlan yıkan... Aşk 
Barb tarihinin en parlak barikıasl •• , 

Film Haliki CECIL B. de MİLL'in 
En büyük Şaheleri 

T'ürkçe 

KLEOPATRA 
Bugün LALE sinemasında 

(Bu FUm bug-Ün uni umanda imıirde LA.LE ve TAN slnl!lllllıanı.ia) 
Pro~ma üve ularak: VALT DİSNEY'ln Renkli MİKİSİ 

DENiZ iZCiLERi 
' Bugün saat 1 de tendJA.tlı matme. 

MAVİ RUMBA'yı 
Teı-aoni ve da.nsetmete ha.zırlaıunu •.• 
Sıcak Udlnüerin ııilı.riamia güzellllr.leri araamda çevrilmiş olan bu film 

Öniimlbdeki salı •luiamıınctaa it.ibaren 

SUMER Sinemasında , 
Baş rollerde: ALLAN YONES • NANCY KD.LY 
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- GRİP -

Askeri 
vaziyet 

CBA6 &aralı ı lncl sayt.ı.da) • 
ıııero A.-ustrab'a ve ha.valisinde bulunan 
mOtter kuvvetlerin ba<jkomutanlıtını 

Clo"*te e~leclitl Avustralya baş\-ekili 

Muganniye 

Marsa Karakaş 
,·cık.W n Y CurUn'in ıs Mart tarihli .blr Kluik ve mil.i şarkılanoa 
dtmıectnde teylden b!ldirllmis V" Avu..-.. 
tra.lJ'aya viı.sıl olmuş olan Birle: lk A. ' başlamıştır. ~ 
mcrlm kuvvetlerinin ~ok nıuhlm mlk
tardıı olduğu ela bu demeçte a) rıca tas. neler ya.p:ıblleceği şimdiden kestirll~ez 
rrıı ecUlmlştlr, ve bdkl bu ela muhlm işl•r b:ışara.billr. 

Acab.ı, hülk t~n General l\I c Art. Ancak, bu yeni komutanın böyle bir 
bur bu maksadla mı Avustral)aya celbe. kudttt giiskrem•mesl ve hatta Luzoııun 
dUmb;t.!r, en mlilılm :ırk:uiaşlannı da düşmesi Jıalinde dahi roze 4lınmı~ •>lan 
bcrı?bulnde retlrdli'lne na1.ar:ın ı.uzon kohlike yerindedir. 
ıuta~ındakl B:ıtaan _ Correridor mmta- • Bahis mevzuu etmiş oldutnıu7 sualin 
kn.sın:l.ı b:ıhınm:ıkt:ı ol:ın Uirlcsllı ,\me. ıiçiincü fıkrasının cevabını Pasifik Ok. 
rtk:ı _ ı··iUpln kuvvet!erlnln bıı.şma l\lac yanusunun genişllklrrinde ve Anr;ri:;a 
ı'i.rthur deter ve ayannilıı b:ışltıı bir ko- gub sahillerile Asya ve Okyanuo;ya şark 
mutan bulup tayin edilebilmiş nıidir ve' sahUlerl arasında mütcaddid deniz sey. 
nih:.yet, BlrleŞik Amerikadan Avustral. nisde.r yollarının menudiyetblde ara
yaya celeıı kuvveUer söylendiği ;ibi çok yabllirb. 
muhlm midir! Japon donanması, b.llndiği gibi bü. 

B3y Ruzvelt ile Bay Curtin Mac Art. yuk kısmlle Japon ana \•atanı adaların. 

hur'un bu ma.ksa.dla Avustralya)a celbt'. dakl WJerinden pek ayrılmam:Wtadır ve 
dthnlış olduğunu kolırarlarla ve çok de. cenubdaki harekat. sahasın:\ muJdazi 
ğerl! b"r asker o.dutu/ meydan::la olan kuvveUerlc şartt k rşı emniyetini te is 
bu ceneral ba.kkındıud Jıayranlıklarırıı ı için l\larşal ve Gllbcrt adaları ha.vaHsl. 
lwar ederlerken 1'okyodakl Japon bükü- ne Jcab eden ke.şlf ve ~mniyd unsurla. 
ınetln!ıı •,Üı.cusu 18 l\tart tarihli beya_ 1 rını g-öııderdlkten ve denizaltı fllotllli\.. 
nah arru;ında, bundan evvelki Y u.ımızda larına daha uzun ve geniş bir hart"ket 
da kısıt.cil Jşaret etmiş olduı;umut ve~·-ı ve Ca.aliyd mınta.'lrası tahsis ryl('dlkten 
bile, General Mac Artbur'un bu hareke. sonra binnlsbe toplu t.lr halde bulun. 
tini Luzon ada ınd ki durumun vahim ı matı tercih elmekte41r, Onun için, Ja. 
,.e umıdsfz bir sııfhaya ı:irmcsi dolayı_ pon donanmasının Pasifik Okyanusu. 
sile tıpkı bundan evvel General Wavel nun bütün w.;~·rüsefer lstlkametlerınl ay_ 
h::.~;n:ı, yapıldı!ı g'bl oceneral ve ar- nı 7.a.manda kontrol edebllm,. ·ı lmk5.n
iracl:ı.$l:mnı kurtarın tn nuıtul bir ilıti_ sız gıöldlr ve Rlrleşlk Amerikanın, bu 
yat tcdb'rinden başka bir şey elmadıtı istikametlerin Japon donanmasının bu
mül.aka ını izhar etmektedir. lunduğu ~haya en uzak ulanlarından 

iki dıi;şmanın blrblrlnc rahmet olm. lstlfnd-e ile Yeni Zelanda ve l\\'Ustralya_ 
mııy:ıcığı ve önümüzdeki yakın günlerin ya gemi konoylarlle kun·et ve malzeme 
hıı.k 'kati orta~a koyacağ'ı dcrkiir olmak. ı:önderebUme 1 lhtlmaı harfcınde defll_ 
ta beraber mantık ve mulıak>eme bize dlr. 
şimdid n, bilhas.s:ı aı: ku\'Vet~rle ve Paslflktd.<I bu muhtelif ~yrü·efer 
miişkul şartlar içinde buyiık lşıer ba. tst.ıka.met.Ierlnl to,ıılu bir ııure~ g-özden 
pr:mıı.kta bir muteJıassıs oldutıınu tam geçlrirsdc bu husus biraz daha iyi anla. 
bir ıtyı.katle lsbat etmiş olan General ısıtır. En işlek ııeyrüsefec- lstlkametltrl 
Mac ,\r.thur'un gerçekten Avw;tralya ve şunlardır: 
havai 'ndekl mlittertk kuvvetlrr başko- ı _ En ştmalde Kanada hududunıla 
mut.anlığın!! tayini mtlk.sadlle celbedll_ seattle limanından dotrul'a Yokoh:ıma
mlş olduğu hissini vcnnektedir, ya giden deniz yolu. En kıs;ı olan bu 

Luzon adasındaki Bir~lk Amerika • yolun lmtidadı 7500:8000 kllumetredir. 
Fillpln ku\'\'etlerlnln başına ayni ehil_ 2 _ an Franslsko _ Jlonololu _ Gu. 

yet \C kabiliyette baŞka bir zatın tayini am _ l\lanfll:ı deniz yolu. t'zunluğu tak. 
mümkfiıı olup olmadıtı meselesine ge. rftx-.n 11.500 kilometredir. 
lince: Blrlf'Şik Amerika ordusunun ha- 3 _ San J<"nı.nsl ko _ llonololu • Yeni 
zar zrunanındald kadro u ı,ı-Ok m:ıhdud Kaledon)a adaları • Sldney yolu. U:ıun
olduğu ve talim ve tcrt>lyesl de . tabla tile tutu· ta.l!rlben 11,000 kilometredir. 
ona göre inklşııf eyllyebllmiş bulundu. 4 - San Fran o • ilonololo • Sa. 
tu cllıcUe bu orduda bılh:ı.~':l yet~mlş moa adası _ Yeni Zelandanın \'elllııgton 
:viiksek komutan adedi çok azdır ve muk. limanı • '.:\lelburn. uzuolutu takriben 
taz·ı v ıriarı haiz komuta.o bulunabil. 12,000 Jdlomt"trr<Hr. 
mest meselesi, an'anclerlnl ve talim ve • • 

l 1 b 
....... · 1 ·· 5 - San Frammıko • TaluU adası _ 

t.e bi saıslarııu ınıu; n n n'uır u:ı.e. 
r ye ' 1 uf ki ra Yellington lbn:ıııı • Sidney volu, Uzun-

rine yığdığı derin ve eng n ' u :ır a - tuğu takriben 12 500 kilomı•tredir 
sınd n alan biıyilk kadrolu orilu!arda 6 - Panama, kanalı Velll~ı:ton 
oldutu Jiadar kolay delildir. :~ı seı:b:, Sidn"Y dotru yolu. Uzu;luf:u takrlhe~ 
}'ilipin ku\'vctlerlne Mac r ıur. yesl. 14.500 kilometredir. 
nnda U..-incl bir komutan buııın:lbılm I . b 

1 A k se kul eyş ' - Cenubi Amerikanın en cenu un_ 
belki mu~kün o ma:_ bnilct~ k\ • ~lerİ dak.i l\lagelb.n boğa.7.ından dolruca Vel-
t.e maddı ve manen un u~ve • . . 
b~ hiçbir mllabaz.a.ya iltifat etme. föıglon . lhnanına 

1 
giden yol. l zunlui'n 

mek suretlle kat'ı netJce mahal ve mın. 11,000 kllometred r. 
ı.tı ınd;ı toplamak şart olduğuna tlııb" Bunlardan Jlk beşi .Tal><"' donanması. 
bir kaide \'ardır. cenub ao.tu r3stfU.te nın tchdld sııııası dahilinde sayılabilir, 
kat.'i netice rnahalll ıııe şimdiki halde Yedinci istliAamctte Biri~ Amerllı:aya 
Avmıtralyıulır ve FJUplnler ikinci pliAn- nazaran çok aykırıdır, Fakat. altıncı is. 
da kalm~tır. Gt"neral l\la.c Arthur da tikamett.en JatlOn donanmasmdan pek o 
ınıiddı kıymeti ka(hr manevi luymeti kıufar çrkinmekSlzln nıUtllyat yapılabilir 

• Y~~k olan bir komutandır. Bata.an _ ·~ Avustralyaya g-önderildıkl blhlirilen 
()orreıidor sahasının düşmf'.si cı:nub do. Amer~an kuvvetlerinden blr kısmımn 
ta ı•aslfik. durumu üzerine gerçi bir te_ bu yoldnn gelmiş olması pdl mellıuLdur. 
lr icra ederse de bu tesir öldürücü ola_ l'alııız, ŞU!lU dn unutm:ımai gerekir, kl 

, maz. F:ıkat., şfmdl;l'e kallar dil:er bö~ge bu kuvvetlerden diğer bir kısmını da 
ve s:ıhalarda görüldüğü gibi, müttefik- bundan C\'Vel ntr:eşik Amer!ka donan. 
terin komuta meselesini bi t.aıızlm edr. masının l'\lar ı ve Gilbert adalarına iki 
mmneleri yüzünden şayed Avustral)a defa )·aptığı basl:ın tcŞttıbuS'\İ c nasında 
fena blr \•azlyete diıs"rse bu ınüttefiklc_ cenuba kaçınlm~ Amerika ku\"\'Ctlcri 
rhı cenub batı ra !fiği blr daha istirdadı teşkll eder \'e bu km vetler, belki de A. 
ç gıic olacak bir surette kaybetme.. ,rustralyalların ı ran ÜZt'rlnc o ıı:am:ın 

"1erf demek olur. c vaya gonderllml)erek Avustrnlyaua 

• 

Sümer Bank Umum 
Müdürlüğünden 

inşaat bakım şefi, mü-
hendis, fen :memuru 
ve ressam aranıyor 
1 - Bankamızın inşaat te§kilatı ile muhtelif f abrikala

rımızın bakım İ§leri için yüksek mühend"s, mühendis, fen 
memuru e ressam gibi tecrübeli inıaat elemanlarına ihti
yaç vardır. 

2 - İstekliler müsbit evrakJarile birlikte 6/~j942 tarihi
ne tesadüf eden Pazartesi günü aktamına kadar banka
mız umum müdürlük binasında İn§aat §Ubemize bizzat 
müracaat etmeleri veya ayni tarihte varacak tekilde sözü 
geçen evrakı posta ile göndermelidirler. 

Ş«-.raiti uygun görülerek tavzif e~ileceklere tecrübe, ol
gunluk ve kab:liyetleri derecesinde ücr"et verilecektir. 

(2012-3662) 

• 
lnşaa t ilanı 

Sümer Bank Umum Müdürlüğünden: 
1 - Karabük demir ve çelik fabrikaları itçi1eri için ya

pılacak soyunma ve yıkanma binaları inpatı kapalı zarf 
uıulile ve vahidi fiyat esasile eksiltmeye konmu~tur. 

2 - l!bu inşaat ve ameliyatın muhammen ke§İf bedeli 
212.744,10 liradır. 

3 - Eks:ltme evrakı Ankarada Sümerbank muamelat 
ıubesinden 10 lira mukabilinde alınacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 11.888 liradır. 
5 - Ekıiltme 31.3.942 tarihine müsadif Salı günü saat 

16 da Ankarada Sümerbank Umum Müdürlüğü in§aat §U· 
besinde yapılacaktır. 

6 - istekliler tekl:f evrakı meyanında §İmdiye kadar 
yapmıt oldukları bu gibi itlere ve bunların bede11erine fir
manın teknik teşkilatının kimlerden terekkiip ettiğine ve 
hangi bankalarda muamelede bulunduklarına da:r vesika-
lar koyacaklardır. . 

7 - Teklif mektublarını havi zarJlar kapalı olarak ihale 
günü saat 15 e kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sü
merbank umumi katibliğine teslim olunacaktır. 

8 - Posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale saa
tinden bir saat evveline kadar gelmi, ve zarfın kanuni !ekil 
de kapatılmış olması lazımdır. . 

9 - Banka ihaleyi icrada serbesttır. (1883-3487) 

lstanbul Levazım Amirliği Satan Alma 
Komisyonu ilanları 

Adet 
4 Emme basm tulumba. 
4 Bebrri 50 l\lt. borlum rekorlarile. 

, 24 -ı·angın öndürıne aleti, 
Yukarıda yazılı mıAlze.melcrln paıarl•kla ek.siitnıelerl 26/S/942 Perşt'lmbe 

rlinü saat 14,30 da 1·ophancde Lv. Amirllti satınalma komisyonunda yaınl.l • 
caktır, Yanım söndurmc fı.leUnln numun~t komisyonda görülur. Tulumba Is. 
teklilerin getirecekleri kat.alo• vı: resimlerden . bei:"enilecelt. hortum ve rekor 
nümuneleri taUbler ıarafından reUrUecet..-tlr, JstekUlerln teldir edec~klerl tlat 
tuıerinden kmlua.t.larlle belli s."'\at.te komt:.yona ~elmelerl (643.3Gi9J 

Be.her kilosuna 75 saııt•m tahmin edilen 6 bin ton buğday kır·dırılacakt~r. 
Pazarlıkla f'ksilt.ınesi 26/3/ll-&2 Perşembe ıriınü saat 14 de Toııhaned~ Lv, A. 
mlrllıtı salınalma komisyonunda yapıl.:ıca.ktır. ~ah~n bedl'll 45.000 ııra, Uk 
teminatı 3375 liradır. şartname ı komısyond& rorulur, isteklilerin belli va. 

kltk komisyona relmeterl. 16"4.36110) 

Saraçevlnde birikmiş obın 40 ton ka&ır s:ırı s:ıbwılu kösele kırpıntısı pa_ 
zarlıkta satılacaktır. itıalesl 23/3/94! Pat.at.esi giınü saat 14 de Tqphanedc 
L Amllil:'i sa.ima.ima komi yonunda yapı\aca.liıtır. Tahmin brdell ~000 lira 
k:t'i kmlnatı GOO lfTadır. Kırınntılar Tophanede araçevlnde giirülür. istekli. 
terin belli saatte komisyona g-elmeler. (639-3:i7S) 

sıı.rım romorkurünun lliH•el keşfi mucibb1ce tamiri 23/3/942 Paz.:ı.rtcsl rU. 
·· s:uı.t u 30 da Tophanede Lv. Amirliği bruılm:ı kom yonun~ü yapıla • 

::ıcıır. K~f bedeli 489 lira, kat'ı temlruıtı 73 lira 315 kuruştur. J{eşfl ko -
'mlsYond;ı görlilUr. t tekl~rln belli ,-aı.lt.te komlsyon:ı gclme1erl. (G42.3618) 

Buna göre. bu mesele Jıalıkındıı \'ere. alıkonulmuşlar \'C şimdi sne~d:ına çıka-

c~miz hüküm şu olacaktır: nrmokrusl rılmışlanlır. ' , O 
d&vletıcri l\la.c Arthur'u Avustralyaya Bu cbeble, liuı:un Avustral)adıı A.. ,. Doktor . Zatı g§)t Doktor Hafız Cema 1 

(Lokmnn Hekim) 
Oivanyolunda 104 No. da bergün 

hasta kabul eder. 

celbetmekle ve onun yerine bir b_:.şkıısı- mcr·kıuı kuv,ctlerlnln bulunması v~rld. Beledi c kuşısındl\tl mun.yen,. 
nı ta,,.-tn etmekle bir tcb11k .. Yi goı.e at. dir. Yalını:, mlkUırl3rının cok mlihlın j hane:ıfnde öRleden eonra huta.-

Jn lıırdır. Ge.rçl, ı.uzon adasuıd!lkl kuv.
1 
ol.acatı ?:anııcdlhnemektedlr. Bakııhm, 

t 1 la.rUU kabul eder. 
'fCllerln başına gf'tlrllf'n yeni komu anın ola.yları lıekliyel m. 

Jelefon~ 21044-23398 

-NEVRALJİ 
Şiddetle Reddediniz. 

Bayanlarımızın gizli tuvaletlerinde kullanacağı gayet 

sıhhi, ufak, yuınutak i.det bezleridir. 

Her yerde F E M 1 L ve B A ~ L AR 1 N 1 araymız. 

Yen:! ve.ra müstamel bir elektrik kaynak cihazı bir al~matör aranıyor 

Bir aded yeni ?Cya çok iyi vaziyetle müstamel 10 ili 25 kilovatlık alternatör 
He 150 Ua 300 amperlik Dizel ,·eya benzin mot.örli veya kay1'la çalışır elektrik 
kaynak cihazı aranıyor. 

Teknik l:.ı:aha.t ve fiat bll<tirilcrek Bayındır Yıldız yağı fabrlkala.rma m.ek
tubla müracaat edUmesl. 

KIZILAY CEMİYETİ 
Gazmaske Fabrikası 

Dl R EK TÖl.. ÜG ÜNDEN: 
Fahrhmız için TO R NA C 1 ve T ES V 1 YE C 1 YE ihri.. 
yacımız vardır. Tellbkrm clr.lekçe ile Mame'k - Ankara'da Direk. 

tıörlüğümüze rnüı1acaatlarl • 

Türkiye Ziraat Bankası lstanbul Şubesinden 

Kirahk Depo Aranıyor. 
BUba&9a denizden yapılacak nakliyata elverişi klrahk deJ>OSU bulunanların 

T. C, Zira.at Bankası İslan.bul 6Ubesi emtea servitilne muracaatları Ui.n olunur. 
tS6i0) 

'oı,!~~6~~ ~~:~~~~~~~~!~2;~~!~uı.d~I 
21 O lira ücretıi bir ı o ı ~r o1 alınacaktır. 

ı - Askerlik fili hizmetini yapmlL'; olmak, 
2 - Yası kırktan yukarı olmamak, 
3 - Hukuk, Siyasal Bllciler veya Yüksek iktisat ve Ticaretten meıun 

olmak, 

4 - TefUş ve miırakııbe l~lerlndr. k'orüb~JI bulunmak, 
isteklilerin birer talebname ile 4.4.942 tarDılnc kadar Galatada Koıdura 

Hııııındaki Umum Mıidürliite ınurııc atları. 

1 lstanbul belediyesi Hanlan 1 
Karaağaç me?.bahasında l\la) ıs 943 sonuna kndar bir keet"k ~ığır kanlarının 

satışı &<:ık artırmaya konulmuş ur. 1'ahmın ~eli 1180 lira ve .,;; kuru'l \e l.k 

teminatı 88 ııra 54 kuruştur. Ş:ırtn:ıme Za.brt ,.e l\luamcla.t ıudurlütü 'kale _ 

m~e görülebilir. İhale 25.3.942 Çarşamba gunu saat 14 tc daimi ı ncümende 

yapılacaktır. Tııllblrrbı ılk temiıı:ıt makbuz veya mektublan \"C !141 yılına ald 

Ticaret Odası veslknlarile ihalt! g!.ınil moa.yyen saatte daimi cncilmeııde bu-

lunmaları (3211 l 

Demir ve Tahta Fabrlkaları 
TÜRK ANONiM ŞiRKETiNDEN : 

Fabrikamız ımaliıthams nde çal ştırılmak üz•re 
50 TESViYECi, 10 TONACI, 2 FREZECİ, 2 TAKIM
CI ve SUCU, 20 DEMİRCi, 10 MARANGOZ USTASI, 

4 MODELCİ ve 1 O DÖKMECl'ye 
lhtiyacıml7 vardır. Birinci sınıf İşçiye saatte 45 ıla 55, ikinci sınıf 
işçiye 30 ila 40 kuru' ücret verilecektir. Tal ıblerın Adapazarın
da lci fabrikıı rr.11 ınird ı rivct: ne- derhal miiTBcaat la ~ı lii7umu ilan olunur 

r l{ADYO MESLEGiNDE ıHTISASI OLAN 
TÜCCAR TEKNiSYEN ARANIYOR 
Mühim bir Radyo İşini ıyİ idare ed'ebılt>oek iıhtisıas &ah.ibi, TL 

caııe:t!ten ve tekn~kten nnlayan muktedir bir tekn sycn aranlyıoT. 

T.al'ilblerin Galata 1141 numara Poısta kutusu mekwbla mü-

... ._ _______ .__ rncaatları. -------••il" tj 

,. BULUNMUŞ PARA "'\ 

1 SÜMER BANK 
l:'erli Mallar raz:ırları :Miı~esesi 

l\ludurf~cilnden: 
İstanbul mağa:r.alarımıı:ın birin. 

de bır miktar para bulunmuştur. 
SaJılblnln l'cni Postane karşısın. 

da Küçük Kıuacıyan ha.nmdald 
İstanbul M.ağazaları Şetllilne 

~----~ 


