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. iTE 
taarruza 
yakın ı? 

Moskova hazırlıklara 
hız verildiğini haber 

Suikasdın Von Papene 
müteveccih olduğu anlaşıldı 

. 
verıyor 

Moskova:, 6 (AA.) - fstok .. 
ho'lmcLcn alınan b!r hıill>Cl'C göre AL 
manlar bi.tyük taarruz için huırhkla 
rına aza.mi ıhız vermişlerdir. 

Bombayı taşıyan ve ateşliyen adamın Üskübde komünist 
olduktan sonra yurdumuza gelen ÖMER HALIDOViÇ 

ISİÇ adında biri olduğu tesbit edildi 

Orel ve Lenlngradda 
Mosk.ova, 6 (A.A.) _ Odel'de. .A.lmanlann :erest. Hmanıncla bnlunan Gna,ua:ı.u, Şamhost r;affı harb temileri 

A?!hov' da ve Leningrad' da Aılman. ootı: ciir'e~inııe lılr tct"bbüse ~ 1nıilhlerin gözü önünde l\1"°' denlrlnl 
lar, muvasala hatla.rını tehdid eden ve bnahnı ~. torptdola.r refakattnde A\man ıtm.anlnnn:ı :wdete muvaflıık 
tdhl'keden dolayı yenid~ asker te- olmnşbrdı. R.esbııkrlnılz Alm:ın ~emJlerlnl l\tanş kalllllındım geçerlerken 

Suikasdı Ankara ve İstanbulda hüviyetler· 
tesbit edilen bazı ecnebiler hazırladılar 

oemmü ettirmekıtedirler. g&ıtenneldedir. Attta'ki gani GnaYKrnludur. 

Ruslar Vuknov'u 
geri almışlar! 

Londraya göre 16 ıncı 
Alman ordusu 
kurtarılamıyor 

Moskova, 6 (A.A) - Bu sa.. 
bahkı Sovyct re9mİ tebliiLı 

Düşman muhtelif bölgclcırde ale.. 
ri hareketimizi du.rdurmak gayesi. 
le şiddetli mukab t taarruzlarda bu. 
hımu9 ise de bunl:ır tardıedılmiştir. 
Oiışman gar'be doğru çeıkilmiştir. 
İç.leriııde Yuknov bulunan mütc. 
addıd me:S'ıtun mahaller geri alın.. 
m:.ştır. 4 3 düşrnaın ta,n aresi dii§ü. 
riı1müştür. Kayıbımız 13 .tayaredir. 

Londraya göre 
Londro, 6 (A.A) - Rus ar ye. 

niden dikkate şayan murvaffak ıyet. 
ler kazanmışlnrdır. 

UZAKŞARK 
HARBiNİN 
geni safhası 

Müttefikler iç mü
dafaa bölgelerinde 

Japonlarla 
karşılaşacaklar 

«Halen ceTeyan eden mu
harebelerin gayesi Japon 
kuvvetlerini yıpratmaktır» 

Ankara 5 (Radyo ı:uıet.csı) 

Ur.ııkdotudaki hub vaziyt1tl incll • 
terede teeasürle t&ldb tıdUnı.e\tedlr. 

Maah:ır.a Anclo _ S~kson mlllcUerl, 
Japon muvaftaklyefü:rinln çok sllr. 
mlyeoefiııe kani balunuyoıb.r. 

Poarl _ Harbour IJaakınında.n 9011.. 

ı-a deni:-z bald.ml:relini kafbeden in. 
,.Ulzler ve Aınerlkıı.lılac, kendilerinin 

Ja ular 
Cavaya 
yeniden 

kavveOer 
1--

Muh elif yerler 
Japonların 
eline düştü 
Royter, vaziyet 

ciddl fakat ümidsiz 
değildir, diyor 

Bandoen&' 5 lA.A.l - Busünlıü Feo. 
le:m.enlı: tebUtt: 

dış mildafaa noktaları sa..ydıklan Qıvaa.m her tan.tında Japon isUll 

~ara 5 (AA.) - Resmi 
tebliğ: 

24/2/ 1942 Salı günü Ata.. 
tüırk bulva.rındıı vaki olan infi. 
lak ha.'kkında :ıo:abıta tahkıkau. 
n•n bugllne kadarki neticeieri 
aşağıdadır: 

1 - Wi!Ak maddesini taşı. 
yan ve b\11\u ateşle} en adam. 

a.s'len Üsküb vil&yetinin Ceylan 
hza.til'nln Dobrcan köyünden 

ohıp ÜAübde liae tehsilini bi. 
tiırdi~ine dair diploması varclır. 
Y aınıaıd numarası silinmiş bir 
de tabaınca t&şl nuı.k ta idi. Üs • 
IWbde kıomünist olduktan son • 

..._a 
eşyası 

kArları 
indiril dl 

Ticaret Vekaleti kar 
nisbetlerini yeniden 

tesbit etti 

1 

İsıirdadı lbıldırilen Yulmov şch.. 
ri V'azm ıle Kaluga n:rasında bu. 
lunmaktadır. Son derece taıhkim e. 
dilmi.ş olan Yll'knov'un civarında:ld 
köyler birer !kale haline getirilmiş.. 
ler:dı. Her ev bir ateş merkezi idi. 
Kıı'larda miı1cemrnel ftıop çaprnıst 
mevzileri bulunuyordu. 

Malaya, Sinppur; 8u1'ba..,v:ı ve kıt'ab.ruı.a kal'fl muhıızcbe ~ddeth de - Toptancı karları ya büsbütün 

ra 5/ 1O/194-0 Larihinde yurdu. 
muza gc1mio. ecnebi olarak ls.. 
ta:nbull Hukuk Fakültesine kay. 
dolumnuş ve 9 /5 1941 tari -
hinde mUhachler hak'kındaki u
mumi hükümlerden İstifade e • 
derek vatand'aşhğımıza ginniş • 
tir. Adı Ömer Tokat'tır. Üa • 
ku"bde muallim Ha1id fşiç''ın 
oğludur. 

2 - İnfilak neticesinde par. 
çala.nan bu adamııı ve yakın er. 
ıkada:şlannın hüviyetleri ikli gün 
zarfında tcsblt edilmit ve ar -
]uı.daşları ya.kafanmış1ardır. Bun
lar da Yugoslarvyada doğmuş, 
büyümü.,"\, oralarda komüniit 

olmuş ve son nelerde muhac · r 
aıfatile yurdumuza gel p va an. 
daşlığımıza girmiş k'mselerdh. 

3 - Yakalanan suç ortakla. 
rınıın iJadeler'ıne göre Ankara 
ve l .an'blllda hüviyetleri te b · t 
edilen bazı ecnebiler' n bı·nl rı 
yabancı bir devlete mensub !\. 
zata karşı su'kasde hazırladık. 
!arı öğrenilmiştir. 

4 - Ankarad1lki su'kasdin 
Almanya büyük elc;'si Von Pa. 
pcın'e mütevcdh 
Jaıl\mlftıT. 

5 - Tahkika' .ı 
lunmaktad r. 

olduğu an -

devam o • 

Maliye Vekaletinin tebliği 

Ye ide ıo milyon liralık 
demiryolu isrkrazı 

tahvilleri çıkarılıyor 
Yüzde 7 gelirli olan tahvillerin satışı 
yarın sabahtan itibaren yapılacak 

K~~ıl Yı1dız gaze-tesinin yazdığı. 
na gore S•eı."8 Rusja' da çevrilmiş o. 
lan 16 ncı Alman ordueunun .ku.r. 
tulma t ebb" ü akim bıraktırıL 
nııştır. 16 nı:ı orduyu k'llrtar.maic 
muvaffok olamamıştır. 56 ncı evci ı 

Cavanın elden oıkmssuıı ta.bli &'Ö. lr ... _ . bir h l 
waı e&mekted • Mıııı...._.n cep e i ga, yahud a•gari hadde 

rüyor1ac. taı!sini tama.mile imkansıa bırakan bu ten%il olundu Ankara, 5 (AA) - Maliye Ve- d..ıın lra.'k ve lran hududlarına kada 
A'llC'ınk şimdi Japonlar, Anclo - ım:ma harbl:nln prlb olan ma.lıtyetl do. kaletindcn tebliğ edilmiştir: yapılacak demiryolunun İn§ası 

Saks<nılann iç mildaraalJırlle kar- Ja:rl91Je vadyet haklunda sarih bir te:r Bu .. k.ad - • d tb'k 2/6/1941 tarih \ 'e 4057 numa. tahsis edılecdt ohın yüzde 7 gd'rl 
tı~m:ık mecbuıiydlnd~ kalacak • &ö.rkmek mümkün detlldlr Huli.s:ı <ı. ed '4mg~e l ar pıyaaa a t.a 1 rah kaınun mucibince ihracına sa1a- 1941 dcmiryolu istikra2ının 20 ae 
lıı.rdır. Bu lç müdafaa aa.vılan MI. l:ırak Japonlann adet tısfünl~tüne malik ,_ 

1 
d e . tek" o ahn dtol P~1:1c1F.ve MPC:~a. • hiyet verilen ve haeılıitı tamamen nede Ması mcışrut 1 O milyon lir 

alayı b~;;;~ yardım 1 

t ı lr'Cn CCI ur a erlru ı at UrA • o· b-n- t:'4~ w ' L (0 anıl S İ 1 f d ) l'"'ler, Amerika için Avu ralya ; n.. old n ve mütem'l.dl.reon ilerlectiklert k b K . b' . ıyar w;;ır ve ı:.ıazı~ ı asyonr.ırın. ev nc ny a a 
,.tıtere ~in d~ Hindl'ltandır. a. e omısyonu tos it Ctm~ ve 

flÖ Teneb r. Bu aıret kıt'ab.nml2m hunun için de tüccarları üç ınıfa 
Anuırfkaklar, ı•eaı1 - llarbour .. 

bhi'amanca mukaveı:neUne ratuıen .. a. a.ytcarak 3 25, % 35 ve o/o 50 kar 
b:ıslnnında hns:ıra uj'raya.n g"emDe. ı 

Amerikan ve lngiliz gemileri 
bir Rus limanına 24 saatten· 

beri •ilah, mühimmat 
bo§altıyorlar 

rini tamlr et.tikten sonra, bazı tngt_ ponln.r blıbç yeri fŞ&'afe lllUvalfak o - ha.ddi kabu1 etmitti. Haber a1dığı. 
muı,!ardır. Dtl.şmanın kat'i olan ~va mım göre; Ticaret Vekaleti hhnlat 

l1z deniz b!ırlfklerlnln de lştlraklle baldmtyetJ mııwff&1dy!'(terine yardim qyaaı U%erlndc veni kar hadleri 
(OevL"nl 5 inci sayfada) etmıdecllr. tdbit edıdrek bi~ liste hazırlamış 

._ ___________ .../ (Devamı 5 inci ıayfoda) buh.nuruılctedır. Bu listeye göre top. 

Moskova. G (A.A.) - z.t aatknbeTl 
~ld bulun1n bir Rus limanına nak. 
liye ı:r.m lcrl ingfltere ve Amt'.rfkadan 
gelen ilah muh mmst, bllhassa 'tank, 
tayyare ve topl:ırı çıkarmakbdırlar. 

Ru.;, kıta tı bt.'nd:ın mıt.:ıda, Lenin. 
Cl'addıık! çok modem fabrl'!ı':ılarda bnal 
edilen sllih ve mühimmatı dahi ııl

maırtııdır!ar. 

c a son 
vaziyet 

Londra, 6 (AA.) - Cavada 
Vaziyet oldukça ciddidir. Duna rağ. 
ınen ımü~t:efik kuvveder k roda ve 
havada tidde!t1~ ç.tırplfmııktadırlar. 

-~~ .... ı vazlye :J 
-----------~~-~~ 

hndndlarının 
o sn t rafindan 
"di yakı mı? 

----------------
Şark cephesinde bugünkil durumun 

gösterdiği manzarayı hulasa 
Büyük sürate malik Yazan : l::m idi Gen ral K. O. 

toplu Japon deniz ı - u kdotwl&: j Loııdrad:ı.kf •~eJc:menk hilkOıuetı: «Gar. 
tayyareleri a - Flllpbılerd.c esastı bir deitştldlk bi Japonlar her zamandıuı 

obamıŞtır. önde d ı hAldmdlrler. Ca•;ad3Jd llA.. 
Vi~·. 6 (AA) - Haber alınd'ı. b - Japo lar Bomeo ad ını tama. Wt ~ ~ oarı>~ıı.n ib:v'otUr. 

Ina göııe Ja;pon deniz tayyareleri o m.lte kontrollan alim aldt'ılarını \'e çok ll beraber soo.una kadar çarpı. 
·ndar çok büyüle bir sürnte ve bil. ~ olan Swn:ı.tra.nm Önt"mll nokt:ı. şıl:ıc:lktal) tanında beyanatta bulurunıJi 

manevra kabiliyetlerine malik ~ı IK&Hııe devam eyledlkl"rlnl b!J. o~utu cibl bir Londrıı tclgrafı da Ca\-:1 
ulu'll!yorlar ki bunlara nncak d tecllrler. IMhsında J:ıponb.rın is lladc edeb! 
· ok Süratte avcı tıa.yyare1eri ye. o - Cava ada mm ftltlbctl h3kkınılıı cekleri bü ün l teslslerlle köıniile: 
l.tcb!lir. Bu Japon ıtayyar~lıcrlınde dilmdl )-aumızd:a ikrl süıdO~önıüz dil- r1n vesıdn:nhı t:ıhrtb edtlt'llJderlnı bildir. 
·~aç top bulunduğu da iJJ.ve edl- o&rle tahmln'eri S .ı!art tarUıl ha. mii r. Bir tokholm telıraf'ı ise son 
'ktedir. berter te)•fd eylemiştir. FlUın.klk'l, blzıat (Devamı 5 inci ıayfoda) 

tancı lkllrları ya büsbütün kaldırıl • 
mı&:ta veya aegari hadde indiril • 
mektedir. Bu kar i.ıhalatçı tüccarla 
perakendeci arasında taksim edil -
miştir. 

V ekAletin hazırlamış okluğu lis. 
(De..-amı 2 n<'I sa3·rııa:ıı -----

Denizyolları yolcu 
tarifelerine yüzde 
on zam yapıhyor 

Ankara 5 (lhısust) - Devlet Denlı:.. 

yolları ldaresi :rolcu tarifelcrlnde yapı_ 
bcak z:uıımn dair tetkikler neticelendi. 

(Devamı 5 inci aayfada) 

BUGÜN 

Doğacak çocuğun 
cinsiyetine müdahale 
imkanı var mıdır? 

YAZAN 

Prof. Dr. Sadi Irmak 
(Bu şayanı dikkat yazıyı bugün 
3 ncil ;>: fnmızda bulacaksınız) 

Fen v edeb · .v t fa nı e erı 
içi ayrı ayrı mode 
birer bi a ı ac k 

Rektör yangın hakkında izahat vermek üzere 
Ankaraya g~tti , fen fakül esi dekanı, kayıd ... 
ların ne şekilde tesbit edildiğini anlatıyor 

Parti genel sekreteri de 
dün yeni binalar 

rneselesile n.eşgul oldu 

Ünıveıs teye aid muhtelıf mese
leler ve Fen Fakulteıi bi:nası yan -
glnl ctrofında Manr f Vek il ğ ılc 
t~arda bulunmak üzıcre Rek • 
tör Cemil Bılsel dun Ankara.> a g t. 
mİştır. Rektör Ankaradıı b ;r k Ç 

gün kcdacak ve \ daletçe y :n den 
inşa ed lmeleri takarrür etmiş o an 
Ede'bıyııt ve Fen f kiılteler b n -
!arına aiıd tahsisat mes les r. 
gul olaeaka.n. 

Muıhtel f ruııt tulr.-rde t c. 
aksamadan c;levam ed n fen F 1. 
teş • nin yang nında z ) .. a ugr ) n 
ta~eibc b.y•d iş1~ı n:n ne •el..i de 

CPovamı G n.:ı sayfad&) Pnrti u ncl S .. krcl r: fT ri fi.ı~er 



Hergün 
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Re11lmH BakaJeı = Terazinizi kullanınız •• 
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Saba~tan Sa~aha: ' 

Şair Nihad Beyle 
Kamil Paşanın eşek 
Hikage/E.ri 
~-- Burhan Cahid 

Alfa1'i YI b;ı&JUI 
..eHra ı..... G.24 
•n-Td llO ODiar 132.20 
-i~ 100...... 12.93T5 

Lokhelm lif ... - 3i..ll 
Bir tJtlll lln. 3UO 
24 a,yar1* ... P'llll dlçe 
alıtıll ,85 
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Ortaya atılan iddialara ve yapılan 
son araştırmalara bir bakış 

Doğacak çocuğun 
cinsiyetine müdahale 
imkanı var mıdır? 

~~~ 
Şehir Komedi Tiyatrosunda: 

•• 
"Okse ve sükse,, 

Yazan: l\·usret Safa Coşkun 
insan aevdiğini yerden yere vu~ makta olduğu pi)eııle bayatı arasın etıtiii hainane l>ir oyun. Eı114 

~ ~ dedeır. Vakıa. bu gönül işleri da bir benzerlik var. Mütdıa.k.k.im 1 gelen te~ Madamın ittizakite t~ 
ı ıçın aöyıienmit bir ıK>z.diiT amma. b.i.r kadın olan karıeı, evlıeııinde mi., ti'b ed i.len cürmümıeşhudda oda 1 

ber ~İye., her doeııluia ka:bili tat. •fİr bulunan bir arkadaşının, eırf, ela, koca ile, l:>itifik kötkün kızı ye, 
bik.tir. Buına rağmen ne çetin, ne karı koca arasında yapılan ayrıl- j rine. madamın kızile, kocanın 3· 
rnüı;'kiüi ıbir ittir bilir misiniz1 Yer- mağı muciıb olacak had iseden. auç. akrabaeı:nın yakalanııı. Bütün bu 
den yere vurmak; ıtenlc"d etmek ko- auz tara.f:n bütün mütterek aervete d:iı.eler 800Wlda, ti~ mereklı 

V n ~ •• J k cY d ~ T. k ~y, hüanüniyete İ·nıandırmalr. g~ lronacaiı tmrkaveleai üzerine tertıb 1 IDev&mı 4/2 de) 
.L azan: .rro esor uo tor IJQ l 1.rma bır d~ ka~nmak en. m®.ım -,_ ________________ _ 

!
mesele, k.aybedıvennek hır dakıka u p b 1 19 C ocufun ciuiyetini önceden'~aırın çoğunun «kek olduiu yetıt.en., di,i yapma.ğa memur ola<n • iıi •. ~~ir Komedi Tiyatro~nda, 1 ~ ( n osta,, nın U 118C ası: • (8) 

, b~itmek ve arzuya göreidciıia edilmitrlr. 'ıa'I' da b.am.ızi.yetten hotianırler. ~~iline ~şlanan il~~ v sük~e~ \.... _________________________ ,, 

' 

C . . 'i ı_ __ L üd" _L_1 ı Bö"...11.- __ :ı..t...-Hn.de ha. ıçın, tenltıd yezmak uzıere, ka.lemı l::Mdaıı sata: 1 'J. 3 4 5 b 1 ~ 9 lJ 
~· veya kız mıeydaoa eetirmek. ıneıyıete mn °~ m ane. e ~~e amanın lJlUlUÇ.. elimıe ddıiım zaman vazife ile dost ı _ Sekersis 
lneanlıiın on eeki ıriiyalarından bi. için baızı betehbfütlıdf yapılrnıttıT. mız:i hi'I' ta.amü.l hüküm sur~ns~ ~o- luğun ika.fa tasımın ortasında zorlu k&ııve (91 . ı 11 
Pİaidlt. Bir Mim kurbağalarda yunuırtanın1coğu kız kalevi bir ta.amili hültum b ir mıuıharebeye tutuııptll'klll'l'lnı söyle. 

ı::-_ • u••• b k '- --~:ı_ 1 .. vl.a.n l kt· Unterber _.,. ı· . Ö ! - At.eş yawuı --1---ı---ı--
ı:.elı;i M.1ıaı.rlıların, 8e0e kadın1a • .Yn.nlnl geç ıra mu. suıo:awe er -sureNe og o aca r. . 'me ıyım. Bugün, << lue ve Sükse>t yer (4), Tersı .,.. 2 

nn idrarını çiçek ukaılaırıına dö.ke..kıek yavrul:nı çoğalcma.ia mvva.Hak ger 'bu rnakaa.dls mih~ yüzde bıT bu 8elle Şehir TiyaA.:roMlnda oyna- renk (21, Rabıt e. 
rek. n~ıııı bü~e vaziyetine ııö- 0~. ı.nıiııbeıinıcl'o bikarbonat fLrln~a .et • ~~ k?1"1e?ü erin en z~>:ıfların~an .ıır.t.ı (2). 3 
re 'cına~ betb-ıaı y-.pımaia ça}ııtık Buna 'bakı~:rsa inaanda da yu • mit ve bu flll'Dgadan sonra cınıw te- bırı ~IY~.ıhnek ce&aretıını kendı~. 3 _ Tü;rile _.,. ıı---ı--
1.ı eaıb.ııt olmuttuf'. Csçekten bu • _ _.._1 • ı..,,_ il b"ı-' lmas vuhılbulu•sa dogwan çoeu'.kları,n de gordu isem, bunu genıe, eser;..n har bir ha)"VUl 4 

.. Lj}" L: ~L- L-...1 d H...,,,_.n nıtenl UUl;re8 8 ııeç n* • _,,_I ·ııı • k"d k 
lılJD u l)'IOnlZ ıD •- ~ını.ı ı - · -'--·'- ._ h---.ı·· b L kamilen erk.ek oldu;;.,_, görmüş • genç I1JUa11lr erin. teın ı e ızmı. nı. 11--.ı--

bat b""yüm.eei pek bü meeı ._ çocuııı; uıın.ıınıoe se ~u e-- j c&k ba .. · k kad 1 S 
~~ ~~ hın u · ne • o'lebi1ine de bu lı1»1mıta genif bir tür. Biılik.ia mihhele hamızı bir maıd ya ' .• L.~~~ucenmıyece 11'1' 

0 4 - tımma.kta.a 
Y'\&A. o-ıl' lE verır. . ; . 1 . ocuklarının gun b.....,.. .... borıçkıyum. . .!ml'i hazır r2). is. 

Eaıuıeın insa-ndaki cinaiye-t rnaıcl • ~ ~· .. . ide ıırınıga od~~~e, kız ç. trni irJ Bır.k.aç eene evvel, gene Kom~l Ufhıua edatı ı2), 6 
dalerı' ı.___ b-"'" .. t Bunun gıbı bucreaı çoık ıtaa o.meydana gıeldıgın.. ~ıt. e .. tt .tTiyaıtroeunda ·~Herkts kendi yeri- Bir nm •a--.... 

llıe v.nu:;or '9'e,1tl aua ııınamen '--- '--'- hı B k b" r T __.__ -- ••L _L 1 yuzde~ - . ..M b" 1 . . . . .._,,, • 
ayai ~maddelerin o.ebat bün~ yavru eru:""? yor. aşa ır;vr:ııtıeıı:uc:ıı tccruoeworl.D~. . . n~ .. ıı wını lr e~rerunı. aeyTe.tt~ğı.I (4). I 
Y-ınde d.e haaı.I oiduiu tahakkuk alım. ~ın h"'?'J ~ınıda ~ .. yüz miiıııbeaı netice verdı.ğını ıd.dıa~mız lrfaıı K~nur ıle Saım Kerı.rn. 5 _ Kaııulcnis 
ot.nişti.-. bomin.ı boıl tekerı k.ııt bır ııı.cla ıle etmıebeclir. . en az ~o rı:l:k doa~~ıa.r: bu sahilinde bV vlli- 8 

Cebe k..dı "dıraırl b k" b" beıılenıne erkek çocıuık doiuıracak ·ı Ayni ncwi tecrüpel~r meıdeketı. komedılerını nasıl hır ıtına il: .ha.. ret1mlz (4), Kak. 
..... fa nıo ı • a ır JJ' l•rlırıl i.dıd'Ja etme.hedir .. .ı.. Me . k ları üzerinıde zırlad.ıclarını da yRk:ndan bılıyo. makta& emri laaıur 9 
"-":"1 rte)'le aııl.ınse. bu yavru fa.. Erkek d Ik. ı. hi mırzaıe rınos oyun . le iizd l'llm. Fakat bütün bunler maalesef 
ilahi~ r~ Ve yumurıtalıiı büyür, . . vucu;~~a a o yo m ·ya.p&nıtıtır. Alınan neıtı~ r y he «Ökee ve Sükse» :ti be~iii- m. G.._.._ -a ili 
1411rlkı ~ kendi....ı eb kawıt bı.n., ke.fıın verı;&lraıe çocuk kız olur yüz müııbıetıı olmamakla beraber e . .. ,,__ .. . 1 k. 8 - .... l&D ·-

:.ı._. • K e . . ..ıd· __ ..ı mı soyteımeme manı o amıyaca neşhı 'batındle ._ 
g~oı t.afeirlere •• X-r. d~ de bir lo la V1LIU11'. ha*lıe k.alıevinin erkek, hamızını.n E • .... .. ..,.._ (2), 

..... t k ·ı '1.. • l •er li.kall bir ııaman (5), Tiirtıoemhde .,... ,.~_,_. Dıeme1t ki eak.i M _u_ b __ '\. naanda ve müt.e wı ınayvan • cli!P yavru meydana getırme m~y ı- • 1 _ ....--n akil es>. ıtuneWa ~ 
k Jlth•-r U 9<111&. v • • it" . k k l •• I'."___ k 1 d E · •v• ldue barfln okaDlllJU {!), ,._,.._,._._ (4). _;ol/t~ B1-i ıritmitler Ve en yeai ke..laaıd& çoc~ cı~,.-~~ eor .•. ht~ •ni dıoiwduiu -.rahM.en görü muş- ı;:.aeı- ço el iZ lT. ntlrlgl, o İlk~ -

~.c:re ~lfla.rd.ır IWlllÜI hücl'eSI taylll ~·. ııı ~c- tür. 1 ça muğlak olmakla beraber beylık. 'J - A7akt& elana (t), t - Toıtrat• toılam al.malı: (9). 

Cinai-- t •. .~ ..... _..J __ L_" l'C yand yumurtanın cınsıyet tayı • Q.. L .u_ 'l_._ 1..1 .. tinerek tir. Tipler tahıiyetıs"z. eaın'at.karın (5). == 1-Tel'll boyan akal (Z), Tfl'SI eaı.. 
• • 3~ eı9 T eıt:tılgı O(CIQICDDfR'J •• • '$'U na:ııaıo DU ye>ı.aCJ,n yur .. . _ı • Bir nı- (1) Barit eım--
iıdidıa edilen i\ınillerd b" . . nindıe ro!lıü yıoktu-T. Boylece mem1 v • • • müclahal . teba.rü.z otmcs!ne mey.aan ~rmıye. 8 - ..... • nıt (1), 

ve babanın ya,'- --ı ooı ..ı~:s'fankalhücıııeleri ilci ~etiddir. Birisi e&.ek,~~la _,c._::'}·•lyd~tlıebn~I L "b.e ~~- cek k....dar s"liktir. Esprilerin zayıf ....-O 1tlr mani• <•>. . 8 - Bir ielefon llldası (3), Sa (l)L 
·ı.&r aıras noax, ar - .ır.an Tl a.aıe e ı eceııı; g-1 ı go - ld w d ·ı· · tm -........ ........ _.___ (1) 8hrl Ntı • 

tıır. Baızılaınn,ı "d.d· .. h ...ı .. v ri kı ço-·L yapma.ğa memuır o ugı.mu a ı aveyı unu ıyaca. t - .& ... _ ....- ,...._... • Abl mneUI bir sı4a maddesi (!). 
· . n 1 ı•ıına l'O~ an.u•lg.e rz . ~ . . . rüınüyor. Yailnız yalnız müdahale v ' ., __ ,._ ltlr nehir (3) 

g_ı yqtı ~ çoculı:ların çoğu o cin_ oludar. Bu l'kısını kımya ıueu'ller ıle .v• . . . gım. (Sr, .ı:u.-- • 'J - Be:vK ft bfJesla elmuık (1). 
•IYeti a:~,._ Diğer bir~ göreıbirbi;ılinden .eçmeyi ilk ola.rak Un.~~ın.ın ;e ~amaııı~ın •daha lyl Mevzu: 11 - Uzak nJclaaı (21, Tutnk (4). 8 - Net. (1), itil ıibl (4), 

Maıt, Nıean, Ağwstos ve Eyltil 87 ttrbeırgeır tıooribe etmi,tiz. tı tayın edıhn_esı. bazı ~.hnı araştır• Saf, biraz da bude.lıa, piyes yaz.. Yakandan aşa.iv&: 9 - Ekmek atauıar (10) . 
le.rında eııkek çocuk fazı. dopr. .Bu &lime gö": e~lt ~apm&~a ~a daha i.ht!J"a.ç goaıtermolcte • inak meralısı bir koca.. eserile ü 1 - Suratı rWme~en (f), 11 - Gin4e IH ırrualık ~ 

Alcın.ba. arasındaki evlıeınmderde olan ment bücre4erı kalevı-dır. &idea bir bayat yaııyor. Yaz. 1 - Qillöstia ft 1'ecıerllr* ($),Bir <4>. 





'4/t Sayfa 

............ 
_ 1 l lşg:üi alıma d~ , diğer taraf n Wolhofun b:Uısuıda terakki cd bil • 

eyva ba çesinin 
to r ğı di ime 

nasll azırlanır ? 

afia Veka etind 
Eksiltmeye konulan iş: 

• • 

Alart 6 

1 - Mtdc su işleri 7 inci şu miidurJütü mınt:rlmsı dahllinde!d s:ır b:ı(aJ[_ 
J.ıkınm kunıtuıma.Sı ve Sanmsakb suyu tel"&biinlıı ıshhı ~· mubMD
men keşi! bedeli vahldJ lbt e sı üzeri.ndım 481003 :;-a 68 ı.uıruştur. 

2 - Eks!1 c 27.3.912 tarihbıe rostJ >' Cuma günü s:ıa.ı ıs ıı Anı. 
Sn İşlt'11 Re!sliğ1 b 11.'.l.S.ı l~de top};uıa.n sn eksiltme koml.SYonn o:!.ısm_ 
d:ı k::ıpa,lı rf us ıa )-a.pıl:ı.c ktır. 

S - İs~klilcr ~hne ~ , mul;mcle projesi, Ba
0

3 uıdırlık ~!eri gc_ 

nel ş:ırln;ı.ın , nmu:nı su l.şlrrl r. ru şa:rtnını hususı v t nı 
ş:ı.rbu.mekT:i \C ııroJelerJ ((24, lim 05 kuruş muka.bil·nde Su i !eri Re_ 
Wiğ".ndt'n aLıblllrlt.r. 

4 - EkS!tme)e gireh lmrlc için f<ıfeklll rtn «22990 «15, kanı,luk ma-
t tcm!n:ıt vermc•m n eksi~ ya.plbc:ığ1 en en z üç 

r;un M'\ el C'llcrlndc buluruuı '~tarla b!rL1tte bir dllekce ne Nnflı \eki. 

loUnc müracaat ecktth bu lşr- m'l.hsus o~, m~ \" k~ ahn; \rl \"e 
bıu vesikayı lb.."'az etmeleri şarttır. Bu müddet fç!nde ıc 1Jm ta.t-b nde 
bu!unm:ıyanl:ır eks 'm e ~Ur:lk edemezler. 

5 - İstdcllle:iıı ~if ınekt11ıbt.rmı iJ·lnci ınııdd-~ ynzıl sa:ıtt~ lı :ut 
evvc!lne kadar Sa :b\eri Reis iiino nıal'.d>uı: m~ li:ıdc verrtıt'l~ Ja. 
mndır. 

Pos!ad:ı. ol n gedkmel u.,Ol3u 

Antalya Vilayeti Orman Müdürlüğünde:ı: 
ı. - Antalya \'.!iyctlnl ı Serik kaQSı d:ıhil d hndadlırı rt~m • ya. 

zılı «Ça. tı Beli d \Jet orıwı.nmd.l ı 1541 metı-ekup r m aPcı b r sene ı ri.. 
&lnd r a.rılmıı.k uzcre 241 ?/!H2 tarih ndım l ren 20 run m dell ve k Iı 
z::rf asullUı kon 11 :u ü,:>l nr. 

2 - Arttırma 16/3/;).i.! tarlh ne m 
:ra orman pevlrge mudur ugu blJ12Slll 1a y:ıpıbcaktır. 

r;ünu t 15 de An:.&l., 

S - Ç:ımın rayrJ m rnul me-!n ü ü 490 tur. 
' - M~ te.minat 56il llrn 32 kumşhır. 

5 - Sarln:uııe ve muka.vclen " :vroj 'eri Anlcu':ıda Omno Umuru 1\.üdd.r. 
lütil ve Antnlyn.ıb Ormıın Ce\~ J\tu ıırlütimdr curiı~b fa·. 

6 - Teklif mektubluı:ıın lC/3/94.! rüıı1i 14 c kadar koıuis>on 
lhıe -.erBmesı IAı:ımdır. 

'l - İstekllleriın tcml~t m ve Tlc:ıret o ves1kabrUe b 1 kte 
ll1U3YTen cün ve e ihale ko~ onuna. mum~Ua.rı. ı2972 > 
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Memleket Haberleri 
Adana bu yaz içme 
suyuna kavuşuyor 

Çukurova çiftçisine tohumlu!< dağıtılıyar 

Bergamada 
Yüzleri maskeli iiç meçhul 
ıalua bir eoi baatılar, bir 
miktar para ile eıya çalıp 

kaçtılar 

POSTA Mart 

Bağcılığın mevsim 'l'lyatr o ı " 6kse v e Sükse ,, 
• 1 • d b · • <Bat tarafı 3/1 del da mükemmel 'bir beyıtz panı.alam iŞ erın en ırı kocanın ~e i!ltediii gibi bir VM'..8una nmkabil jön pro.nıye. ~ 

fiııııa:l OOıhnıuı keyHyeti, tiJi de. OQ, 1ooa... smında· ndeo dôaen biıl 
(Balj &arah 

4
1

1 
de) . recede afk valt'M.rı ve daha ba.zı .Gam old.ıiıa balde Cif ko~Jo., 11aııı en t,181( ouıbııkla.na çllkur 11SUIU ile ~ N l d ? 

clHdlmell!dir Banu. i.t1D IML\Jsnıı isa entr ., . . cuı oynan ı. 
• 1 illi Bu ~ genç müeıllifkr bıze, kız: 

bet edeceti ve ~ ll&ret kazlklanla larllıa k.oca lMılmak i~ ba2d. ailele.. Koca ıııKiiDde V aJi. ~ 
(Bu lmmklarm 1,.5 .. ı IU.Mmtıtn ka- rin ~ıb,tıkları mütkülatı, b~ vuır bu4aınamıtıtı. Sempatisini i.ti.m.v 
'mkk ft 35 .. 48 MUJdmet.re mrau1ulıt.a dukl. ı ele.ri de anl.tıyorla.r. ed~ oyııarrutk, zorunda kaldı.. p._ 
omıalıın WWIT') """''lenmiş yerlerde ~nİ1l mevzuun.u kab::ıtn5.. rüuuı. mütıetı.akk.im kadın rollerırw 
blll, !direk ~ OlloPI' lle ouhklann 11.. lak izmddh g5recek olanların gitmıiya.-. 45 y&ŞJnde kızı olaa hı~ 
smıluüanaa 111PD tlerlnftlde n 30-•0 evtcı!trıi Jı.ır~alamad.ıiltnl aaıuyo.. amıe için pek genç.. Biraz: mak.yai 

Bergama (Hususi} - Berg~TNl.. ~ ~ çllkurlar aeıhr Tez i.ııer. Eicr ibtiyarlamağa razı "la.. 
nın K.oW nahiyesinde evvclkı ge- bnnılana lıperl&ine bl yanuw, ribre ile Mütaleamız: biti:rae bunu ıhmal etmemeli_ . 

Adaua Ul.....t) - Bir ••dde'tmlMri ,.,...e ...-rıa.n tohuıaua ınl.ltivı tam ce bh baıaık1ı1 vak'Hı olmuştur. Ge- kant* J"llDUIŞÜ teprak konulduktan Terzıi mad!aın rolüın<le Bcd~a. ba. 
beledi;ye '8ıleıt lcıia .bkarada ~1 lırir mityea kuo~u Hlm.Ufl,ıar. Ba ıcııınım:. cenin geç saatleT.nde Kozak nahiye •DN oabuk, ea 800 l'Mü 1oprak lstb., Vak',aJ.ar ~irbirlerine uaturupla lcdim.e ile hoariJuılidıe ıcii. Zatee 

btdwıaa ~ ~ ıel8i .&.... fi:• lar .-a. oilıılıladedlr. ·ain Apığ:bey ~e Ha. ele btaeak tanda •e cllldae ....._ tB-eJdenmem ftr. :ŞahıalarLD hi.dıi.eler .. komedinin tebarüz mneğe müea..4 
Der Aııftıam' a .... 8'1.ür. ~e Ekimi tepUl için n.llyet .. Gö .. lü'oim evine yüzleri SMl- IRJrun Oli4lılllllS konulur. de rol aJ:.rl ma.ntı:ld değiLdir. va. yegane rolü dıe onuakı .. Yaşar. Kıva 
.-&Dia ~ &'öre. Adalla lııa ,.. p.teriUyor ·;-1 enez.~e tabanca Te bıçak hulu.. ~ l&1ii çubakl:V'U ... 7erbıf'o1 bi. müeliiflcır, tiyatro ~a~lı.ı ko.. metıin Efendi de ırüzcl bir tip ibda ~ 9U1Una ...__.alaea&Lır. AW'll - ~ eld9la lld ka&a eibnı_ ~ üç meı;;ıbul p.hrs gİrnıişıtir. topnı.k ~ kalma,.,,, tporıtÜı bir canın piyesine muvazi olaırak eah.. etmişti.. Ma.kyajı, mımikleri. jesua. 
._,. - +ınaa tele=bahN' v'meae bl.. mw Sola..,., Pl'da bamlesiJJe de 1Nq,, Bo iiç phıstan bini dışarıda be hhlııla w JıııMı&& .. ileride tepratın otur- ne)"C yeni tahıslar getıiriyona.r. Fa.. ri çok aiizdd'i. Melımed, ne okluığw 
7~ A.leUerie • iemial-. l"lıır' rt •

0 

P•. lblEeTbdll "l'Çok ~ lemr dJier ikiei odaya grrerek ev ...... rh6Dine Mınent _ topmldan kat ahn.eyi ve seyirciyiı hazır.lama.. belin1iız bi.- tip içinde Azami raındı.. 
ber ~ ~ bh~derıle ekhnfnl f. le b. tikt. k da JmoM yakanda hlu~ dDdaılı 8·dıao.. gözck:ııı kaçmıı bazı, mah.aJ.li. manı veımıeığe çalıttı. Muammel' 

· Ekmek Un.elerl --~ IDf"VZBIDltla Hateıanslıv ftl'~aahihini karısi ıır e uy u atımelfdfr. ine masruf aayamıyacağımız .c;zler bö~Lc ağl!J' bqb rol1~re yakıımıyor. AclıaB& ~ 111111 ayı lllrrneW m#utir. 'butınn~lT.. . .. .. .. Bandall eenra fllkar; ,·a.nam:ı 'kadarlde var. Mesela, Said, balıkların ye.. Rolüoü mvvaffakıyetle oynadıiıftl • tıl.nta.men ~-. Ekmek sat11 illeri Slllı'at okulu açıldı Bunlc ev tahıbı Haeaıı Gargunlu l'eDe yumuşak tepnlda doldoralan* a.. rind değiştıi.ren Mebmcclin, ((Balık. ~yim. Fakat biz: onu dalı&' 
Del'1Ml Mı- M1e stnalş 1nıtımmaldedv. Murll Vd'iı.Maia ıaemldre'1. "111& ne karıeı Zahideyi dö'V'dükten eon- yıaıklıa ·ııııjUıJt1T1'1r w 90ara tberfne yarım la.rı ası deiiıtirdinl> eözünıe, «Çe. harekıetlldı, daha caokı ro~erdc aörme 

Çalmron çiftçisine tolwm 71 ~tı _.•at enllanndaıı n_ ra evde mevcud pe.nlart meydana teneke kadar ao tlökillüı. Toıırak aayu ~n tutulsıuını • Ben d.eğL,tirir m:i. ie eılıttıiımız i~in, böyle ı.ti .. ane, 
dafttıltyor ld .AııtanMa .. dmıştır. Memlekfde ilk! ık.aıımak öııııere tazyike bq]am.ışla §ekt&ien -.e blır'As etanlalrian sonra çu_ rıml» eevaeı.nı veriyor. ııÇenen tu.. benzeri ro1'enl. yaıdırgayoruz. 

Ça\GNft ~blae tohum ~ ıteta kırk sene enel ıreae &ık ince aıı..Ç k bulduk.; kurun ıllter ,..,._da teprakla cloldu.rn tulaunl» dliye biz, fena bir tey yo. Retid çok ayıf, inliaHerinde, SC"-
111 .... nıaıe ..._. •1•. Din &'tlll ~· at elnda A.......,cla a.çı.ha$. ve evin ber yerını aırayara. _ tar ft tıepnkt&n d1ş&n kala.n l'ÖSÜn il.. nllduğu zaman deTiz. SonnL, Y~I ci.u.i i2ıbmıda pek Cllllı9lzıb. ŞeTklye 

1art 200 ıinL Uğıd para ı.1e yuz a .. sıP1'I tle J1lllJllllÜ ye miimkitn ise blra7. mesd.eeine ne kadar fazla ehemmı .. küçük ro'liinde. sirdi. çıktı, ~ 
BarJrutla amumi ıneclh ı BigaJ• ~lerimize klflılı cıed ~ akıaı n blır miktar * nmhl tepra,ldlıa vfat bk kiimbfıt teııktl yet verilm.i'- Kadınların, bilbuea tu, o k.aıdu .. S.idin heı>9İnden caa.· 

ınaaiaini hitirdi heJıyeleı' toplanıyor >'8Yı gubeıderek kaçmışlardtT. tıdecm ......,,. kaııı&tıhl'. Yalm• çukwnın evlenecek çağda kızı olanlarm yaş la baıtla ça!lıttıit rrwılııakkak .• fabl 
Btırıdw, (H-....i) - ı Şubatta Bip lB118U91) - Jler yerde olduia Bupm. ·anduma komutanı bi cltt- J'atWl tepnkla hentN tunama~ eaklama:ları kı-yfiyeri .pek malum- öylıe bir Nil giymitlii ki. her taraf~ ~ viii6ret _._.. -...d- atlıi. 'banda .. talu'waa aMerlerlmlu A • 

1 
• 1cLe ek ehemmi- ~lınaıılan enelee ~ kazığı etJa_ dur. MaJUm olan fe'YI bu kadn dan pot ~. Said RMll DW mesaı..Uıi bitirmit Ye enciiımea ia. aa.bt JıııeG7eler t.planıa17& m.1ımm.,,_zat hidlae yerine .s r l k Nk ıııallıuulan "'6k lı.aS1kl•r. """._"hala i.ıtiarnaır bana ııa.rib ğeldi. Son tip ya1'llltliııaıan ...... ldiibıde m&. 

ti!habını yapaJiak. 'M1i Sadri AUmıa '1r. T91t"n• eıll'• ltııutay ~11mıma yedi .. eotıııe t.abk.ıkata e oymut- ~'ldarm 7&n• .... na ıl\'ıllmf'll Te hn 111l aevjmli Vasfi Rızanın o<Beıraberıı tıerddid, airqıp ~nlııı. Mt"'L 
bir nudw »o UpMM!Hpll'· ....._ ..,. Hetlr. M-halle ••• em" tuT. Bu i>eeklıal ya-penlu lıemen ,._ ~ (IÜdllann ,erleri bent eodftme. kıel:imesini mütemadiyen «Barahen hı.tin bu küçük Mide brir şeyler yq9 

Buııdm vill)'eıtlııiA 1942 ~ lılrUe lııtdDııte ijretmeıa KMrb'e Ye nü,.k.a.lanacaJdMucbr. lfdlr. . teklinde ıtıeliffun de kulağa pek 4iM' mıuı rnfiım\ijıa clıelildL Nl.telcia .,.. 
ba.ıei ı.ımblıaebe lıııiıtçc..t hm • ıa Jlmatter aQıımlaN tadar 1'u ...,... c1Qdm 181 bu.hilm tt•1nık_ pıyor. pamaclı da.. Becli...ı.a kızı roliiode 

291. J 14 1ira 2 7 bana.ttuı: . lftip llılr "'9 atramakta. 1ıılllta81a ha- Söiüdde ziraat aelerberliği ...,. pınf8cak fıtler uma.- ml"\IStmı.uı,,. Vasfi iie Satcl, üçüncü perde& Anıais, tıalrli.cl WbuiJe zayıftı. e.. 
Huauai muhueıbe i,ı.rıne S6 ~n; 7&111-. ~ tamik elllmekte. Sit&d lB-'> - Böttid llrldaınm ~tıı.oalrt.r. N. G. çıcı4t güııü'ltü yapıyorlar. Bu kadaır an ermmıi taklidillıi uoutııp, ~ na.fıe.ya 18 bin; maarife 141 ~n; •. Dlft lııeldıua sldtlleu bu faallJa, Wr lıılltün kiJ' lll1lhtMCan de malldl.e mü - gürüküyii, eaoklandıkları kimeelerjn kaçıyıön:& Kadri kücifk bekçi rolim 

· raıat ve baytara 4 l>in; aıbhaııt lıf • m. da .-ra oet iri aeUeeler .erecek- f!llllllDerl lllım• .-nanda b1makam ZAYİ - Çankll'l •ilfa..'I meruvlutım. duynıamesma imkan yok. Bu sah. de aevim:li bir tıipt1. cıl.timıdaci aıL 
ne 19 bin ve müteıınvi masraf.. Ur. ,,_._ ~_, Af.1111', ZlraM BanluıtM ajam C ilan .wıtım alil• inlıereml Te IMlker. neler 1118iı yukarı «Lüküe Hayat» 1 madan müdahale etmemh .azü tm. 

:tara da 20 bin tira e.yrılmıt; JO s.rtmn. ,..._ auaDmi Ahmfıd Dlım'fn Utt tertıiıl "91kaau bybeU.im. Yentl~-andtTtyor. IUat iı9e ysıınhf. möıeniBer k.oychd.. 
in lira da. faviuJM:le ~e kon.. Gönen eioarınJa kara kıJın fılllh'aldle ~ psbk ddm .e ıfni paraeaiımdan elkilerinta htikmii Vaafi Rıza. birinci perdede eaf, a hata.. ~ .i.rimdacl olmad.a 

mUllV. . . zararları w..- setelGJertlii leleri kendlkrine Cıdtllt :r_.ar. ı& ve hatta abdaldı. İkinci per. müdahaSe edilemez lı:.eıyfiyeti, lMt 
Abdaloh ~'· Ali Ekıocı, - (B-1 - ,._ .., .. - - ........, ... bh-...., to- bl _.. ıı:_.. .. ,...... ..,,_, ~ ı...,;;. ..,,...., ıel....ı.n, ~ - ewwı b.i, mMdot kon~ 

.. eymuı Karamıcı ve Oaman. ~ı .,....._.._ de fula seiuk J"&llDllf, bir le hsrüm•Jllllk lota kah eden tedbirle otla Mt!hmed E.09 1331 vasıfları lr.ayhettiğ'ni gördük. Sırın eonra bemeıu kaıdırıkn.,tı. CariD .. 
d&Uni encihnen aalıiıoa. 5CÇllmi .. talaım tiimee ı.a.yY&aları Ye ahmanl:ı.k! rln aJmnı •De patates. DUSU'. cıvı dd ci ve i'kiınci perdelerdev gündüz rob hı,.or.· 
lerdir. ~rrlC!'ir kirı>e danalardan 1'azıbn erilmft>I . ~ mlşt.iT ZA rt _ istanbal onuacu ll1'oknlclan döşambrh olmu na ragmen, gece Netice: 

Çok. büyük haeeaai)·ede tanzim e. 4GD -wöiii ,.tb. ııotutlar •enam eW mtıır .ehemmiyet. • Zi :~~ aldıtmı ,,eM®tnameınl Jı:aybettbn. Ye. yarısı giyinmiş olar.ak karşımıza çık l ___ _ı•w• • erd 
dilen ba bütçe iıe . .,.ftalıhk :ı:amla.rı ... :~ ... "___ -brhnbln Blca hmhıdunch Bu ışıer ifln bam z r ._ o:lslai ~atımdan llllkiclnin hükmü tL Said de öyle •. «Yatağımda gö:ı:ü.. nean ..vuıdglDJ edy. en yeÇreünM _ıı. _ _ _m _ m ...... G9'V'I' ...- 1,_._,_ talı&'aa.t ~ !nıiştK Kay · · b• h ı· ·· ·· '11/V et ıyıcmım. yeıcilmeide benu><T, ce<•n .......,,. T..,.,_ ...,..,....., ..,_,.,,.. ,,_ · • ,........ Nejad ... ...,. me ,,,ku Rlnnedİ, it ayaln geç. - ""~, bak.ada. ,ııkl°"' 
den müde-vver bütün bon;ta.T iklen- balman ıı 80 kadarı. kaııulardan 4oıı mafat.mhkca tıohamLak patates, mısır tiğini görd:·m, fırılachmhı dd.yor. genç müdli~re .. 

kte; bütün ı'lltiyaç.ta~ t~in e - 111Dlanlan 
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elmustar. Bıı ci. darı nrilme91 19'n iceb eden baurhkla.r ZAYİ _ 493 numaralı Blsfiklet pla., Üzerinde günJük .e~biecleri var. PL timin ~ı.' onlani&n de.ha ıyl • 
ilmekte ve ....S etmesi ı...ım ae ....., .__,, "'" " - --., ......... olm"" "- l! dö • ....., ..,.1 ....._......,. plikanm &ü~ ;....., haoul ent..,.ı ıle çılmıaaı daha -l>cklodiııoıden.ve bun~..:;:;.: lenleı- de ..,,rı -.ktefü. -Wi,.. '"!*..,!~O ...,,_,. ... olan .. okul .............. mi, ... .,. d.,g,,, olmodu. Kom,., Kıvametıia il<tid~_, k>ondilerinde ""c=+= 

B mOtevardn batçe lbü~n mu elladde, ortabtı 'bil e tes IDIBll' Mflmelll ııanrıa,trd'ft11Ştır. \ 81Aa AnW Efendi, aa.çh eakatlı bir zat. AyaiJ.n el~ ~ Safa "'...,..........,_ u ·--...1· ı..tı lravmmakt..... ....-·- - '.-.. - ~.....,~ • bitte ıf!!'llnç ~Tm~ T • .-. ..... _....... -- -. .- - ....... ....-... -~-ev~~+?+-....- ...... 
~.......-... ........._ - ...... ~ ~47..-V~....-.V- ._. 
~ ....... ~-- ........ -



'l'elgraf", Telefon ·ve 'l'elsiz .be:rleri 
Denizlerda harb l in:i:terede yer 

1 C Askeri vaziyet :J Alman ve 1 

Sovret 
te blillerl 

Amerikada 
kau9uk 
darlığı 

4 Japon nakliye altı da muazzam • . ., •k• b• f b k den:. m~~ 1 inci sayfada) J aclecıe, Alman Jiikıieık .evir ve idarede 
r:emısı 1 e 1 1 1 ~ a rı· a yapıldı rebıı:S ·- wır. m.ute • AhDaa •"-ı.ı bir lstibale ve lntlbl 
;:) J ~!erin elllıde ar4* l'eMmenk Jlio • deH • ıle We manu kaldıkları bii7ük 

30 milyon avil otomobil 
ifli~iyecek 

mottjfik harb Lonıdra 5 (AA.) - Melnık ~ 0 aulannda miihlm Wr deniz ku't- s~ iktlba.m.ı va.lılaa labilmal 
~1..-...a. • ..ıea bJmm.m•c .....,.__ ..., __ _., --ıı o 
.-..-...._, Jerr altmıia takri!Hm ~ .......~ , - __ ___, ece )'akın bır lhtbn;..ı dalalf.ae sfrmiş olan 

Taarruzlar 
püskürtüldi 

• • b t 1 d met.re deftAte un alwılanna bqa ......._ miitıemaııria Ja.pen iqekkw • ç'* oe~-n b.ır.ı dı.ınıauarı _.ha imkan 
v..-.... 6 {AA.) - ~ lls&ltia gemı Si a ırı 1 ~ ....,_ Wr ıual&l tanare ,.._ ..... bqı ........._ ıarl*nwı.k ~lıı bwabkJııış ~ &eblri.ı eWr 

J9iıııt ~ ....... bir madde ...._ .... ... ... 'ıf.fr. Bil lalırk ı. - .... .-dece ... hnederi,. -- .lııU.. • 
....,.,.. ...._ ~ k•'h••.,_. ctl&a'ede ı. ıapalaa 7eralk tanaft fal> ::, wı...a ~ AllOllk ay SMk ce........_ Raünldi duruma 
hale ıeieo 31 :milyon si~lJ ot.m.bl Bir. Japonların Ş...ıbat ayı ...... ohn ...... la lleraber bu lllWl fab. ;:;;:.....,.,. ıle --- Jek sJlıt elıl11- _.. ... •'lllakün Qleiieite Yakın ol 
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A:ma.1lar Kronştat 
askeri tesis erini 

topa tuttular 

lıfıtik Alneırllada ...... w -;-r~ "' • ..ı k• d dı:alıılrm m bü18liiıliil'. GAlerikrin ı.o. - ha"-mektedJ:r. wık iuere, .. mıwı:u.ran l'Öltermek&; -- -·---- .... ıç,n"'e ı enı"zı,erdekı" ıı•• -J-- -"'--' Taıiai.m - - aq.. :ren.ı &M~ etı1ren 11ı1:r • ..... ınr. ,...._ miinldlııl llm • 7U _._,..e ,_ır. ..,.._ .ıa..ow.r Caya s : 
donen, 1"ıciin miidalaa tahkikat ko - kayıbları YC!U mıec ....... eı ıtqeıı. kilometre mu - öne:mM .........._ ad:Mn tlma.ı AhUinin en KS'lmda Almanlar - ltameruer Y&Sl 
....,.._da ti1le llıem!"1r: rallbac Js &u&ımktadar. Bu l*bnın dllıolın'Ull lllca -1ıle Wlhaua un W7. yete hikim sibı sÔl'Ünmekıedider. 1'1a 

Yeat --··· liatlklert ~· ,.... buJa&ı lolın &511 e ,.a.lun "°' ................... - .....:.. ele:-.:. tı'melde. lıiı- *-- ftie&l Timoçeakonu..ı Xtq Ytı RAY ...... 
hı! fJllr9!llt tllmfr etm~ lcin bir, ldJe ~ ~ (A.A.) - ~ itre • Ve ,.._... lalricMla Wa1"'ee emek 99 IDllhtetif mınWmlara _'aa kanetlııırtal H ... indtia JaP&aıbtı .mii&eHdlıl ta.. 

Sooyetler Leninarad cephe
ainde 3 luuaba geri aldı.lılannı 

bildiriyorllll' 

~ ı.ııe ..,..1 alıılliiae s•~ Şu.ba.& a,ı il:Wlle u-.. kadm llJDıllle ~ta "-llJ'acaıı.ı..r. '1Tl ........._ llÖl'erek oralaala arraalar bir neti« vernıtım!ştir Hatü 
emez. ...._, U'lllanada knnuiır; '-ı>lde Atel7el!r, ıtmr.ş lfltına 'bmzt;rea ~ ...::: llttle~ lı:;"f7eUal 7ılıllnm 8lYM!9JIOldan ene!lsi pn 1euı ~ ... a... 

J 1 C 
lmlllı'IW; ıılın8l1& 'Ve aaldl7e l'wlııil de Neen M.mJJe1arile &Jdmlft8mMiA w ... c~ .bava J&nlım e Avuinq:ıdan rm: J&PAll bir 8Hyet l'l"GPU, dun tle apon ar avaya balanımakı iizere J&ero eiasten ml atalı 13 lıelide bir faiıırilmU. bulanaJduh hlssnl lımk:in Jı. bir Jan yapı)a.bıi11fteıJne ~iZ veçhl.Je Almı&uJar tarafından 
.fa.pou I'~ İDIUtıı, Avıı&tralya ve Bo. wırmdı:tedir. A 6l7elere S asansörle oı. llln = u mevkide ve vad;vette ..,evri:~ ve u&radı&ı Wi.yiik sayla.ttaıı 

Bertin. s (A.A.) - >.lman CU'- yenı·den kuvvetler lillda iananıleri ı.nı'mdan ,.. bat. • kı .... ldaclll'. 1'olnfn yhıle il 1 bdılldır. ~ek ... isliaii ile lllkı lla.va başb 90 8 lı:üsur da esir ~·· 
dulaırı başlk~ndaalığı taraıfındaıı ntaue Ja 18kılıaıt YeJa hasara utr • 1 8ıC&llU7ac:ak Wr Ule ~ TfmO!:t'.a onan Doneı.ı mm 
ne~cdi.eo teb.::.ğde bilhaSA kayde - k Wmtşı... Amerlbu Ulnanlerinln J'a.p.. M k .. l'etlrmet. Umıa.l etmem.ekte oldukların.. tıaa.M'"da.n icra ettir ti taaıTu br n:_ 
dildiğine gön: Qon.etz kesim.inde ee ÇI a ddar tıtı ı.w haldpndır. ııaıa malih•t OS :JVa ya gore ;:::o adası= 1~rnJn edlldt - ikeslnde elde tıdeb ld tt m11V&fla.ldyet1er 
reyıı.n eden tiıddetli nwharebeler ne.. :rokfm'. Bu 1Ulytt.e J'apoa kayı•ı..n her A as ç nde ve aitl<'bi da.bt eOk ma.hdud olmuı(..ur. 
ticce.i.cı.de düşmanın tankların yar _ s.ı. CBattarafı ı ıncı say'ada) bale~~ l'illtertıuı mlktanbuı çok f manyada = ~= ::;::-::~ °1: Bınor _ ıtwsıı .oreı &aruamda c1a 
d ımı ile yaıptığı yeai t&M"ru:ı:lar ge.. ile pıtd C&n.nın diker Bod • da8a riUı:ık elacakiU'. Mıtlkte obdd neticesi ilim lleyfJet hem.en aıııidlr ve SovyeUer bil. 
rj piiılı.JWrtülmüFür. ~ slbi Hm 19deri clii1mamn e_ 4 Japon cemial batırıldı bı"r ı·ntı·ıAk ~ m tt ne aı:ı..acaıı .u.. liaıko{ llıe Koh•kı - y kından 
. Şart cepb.eeinin diğer keı!limle • U.e .t"ı K,iş'lr. Gut.i Cavacla d~n Vaşi~ 5 lA.A.) - Jlaı'bl.Ye nutr. Q d -=n elant~ söY"letwbtUr. t.eMtd edecek mesareıere ;,aklıiştıklan 

rıinde d'iişmaın yapt'lğı birçok neti _ ful.....,_ 1aralldaa ~ ed.llon lıtı fıeWltl: Moelııova, 5 (A.A.) - Sovyet -....ı-- ._ e9PbHine selinee: Ja. halde AaC&a.ardaub r bıa ıeıır r 1 elle-
c-ı· tıa---" d .. ~. Peenabrta ft Tanı-er'°'"" iş Flll-'-ı... ~-"'-li". _,_. .. Alm - .ı --· - oesrh ık zeııJş bir ı.an.etiıı rinıe • .....ı.._ı-•--dlr ...., z AJ'IIUZja.r eenaaın a aııır ve 1'8ıl et.ıffUr -· - .........,r: Mac: Artıaurün llalM!r Yl'!l'.liece 'lıCIP ııı CAlne gore Mıyaua lwmd*tariJıe IDalll'1ll oldak!a •"""'~~ • 
kanlı ~yı\ıllam uiramlflır. Dön ....;. ili lıomlıa diline &'Öre. 4 Martta yap&lan aai ak.ıa Du.oldzof c:ivumda bire kimya fab. ba.u kım•Lılmwna,_,. ~u.:. lıılr unda Almaaıarm bu&"iin en P7ad t hlllle. 

Lenıngrad muhasara eeplu!l9inde deeoc' ehıwmda tanattsl Ba.n- euı.._. 8ubi.k kirfe.u..Je Wlrılıll1 • rilı::UJDda dün gece bir infilak ol • ~ -*f&Janlaa nehriDJ 1e maıı.ıs -.ı.Jıklan l.lu mm&ak urdır: 
ıı.ğıT topQlı kuvvetlerimiz Knons • taaırrm et. 1ılr ha.n m >'ı!anın.a ıliipn r r-khtia Ja,peu IMlkerterile do- muştur. Şimdiye kadar en.Uz altın- ronuııa 10 kilometre :..ı~ ve ,'&arı • ı - BirY8119k Vi)"aSDU R 
tadt'ın lllllJkeıi tesislerim müesair su ... 6 llln. = BMar ehemnıl:yelslz. la 1aşıııtla.r eWup .,.ı..,ı•ıtLır. Gemi,, dan 192 ceaed çıkarümıttır. Bu fab mN"abrun 
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ret be bombardıman e!lmitler<llr-. AL &!"" • •• ~ ... k meakiın m:ıh!!.Uelcr., ter ı.a.Uıj:a -...ae Jıinlarce llılkerln ı.o • ri!kada ecnebi İ§Çİ çalı,makıta idi. Pep .-ıehriotn ~ e 'hı.t•sanda kiln ı - Valdıey tepeleri eeaub hı 
man hava hnveüerine mend mü ~ Y;_ INİ7iör. Wr J'Nl&'m tıkmış ır. ğuJdaig ;ıallud ~ mevead mü.. İnfila'ltten eoora civardakı diğer hi:r ilcr!emeie ço Y'Uuıianna bd~r stara Buaııa İlmen rili W ~~ ; 
him teıaici'Der kara muhueıbderiıne Jok • ı.-..tm lnflliklle iWütii sannediıU • kimya f~ak~ı i~i~eri i~ine de- Lcındra. =:ak ~ Ye bir nellri • SctM~lbıır;' mmt~ . 0 0 

yaııdım ve Sovyet docm.iryokı na.'k'l.i.. .._ .U.h 1 -.... 1ııomba t.'l.n-aresl yw. ~ 1tlr Amerfba semlsl haaan at vamıd.a. ıstinki.f etmlsler ve bu gre- C'Oft t.lyevm ~ Ba ınınta . 
yat:ln.ın b!ılıımbiln.e devam eıtmitls .. = llMlada Ban4~e ta:.rru.ı et. raJ:Da1ll,lfflr. sanı. ...... nberi ilk de. ve öne.yak olan 40 ftalyan Alınan-~ tlddet!l mıılıa.rebeleır ol_ IPt'a.Ian Riy~n blrlneı:.lnd ısuvyet 
diT. . Ban 111.iitıal• ltataQalllil'I fa olıarM tıaMna _,ynvh. lliç Wr dhf. la.r tarafında.n kurşuna diziimilşer. .....__ • Vlyaanan ş mauııden \\llcbsk ve 

Bedin S (A..A) _ D. N B rılin ~ ilflint ·~ w lldsdıi maıı tana.resi hw bulunma.mıştır. <lir. .._.., Rangoou.an 85 kllnmetre kadar m cenubtında.n Sınokru.k umu_ 
lıSJoeri b.y.nıakıtıan baher a.Id1i1A& SÖ 6 ...._ ÜDemlı'eoek t*llde Jaw.ra ~ lıa.taında kakı olmakla lteraber mı Wika.met.lerind.e Uerleme~e cııiışmış_ 
re, Sovyetil.ar 4 ~tta tıopyckUn 2..f ~- Bir lnslllz " Wr ~ikan barb F A . 'Itnanı' ,.., irawad.l .nehirleri arasmcıa ili- lıll', 'bu p7e ile miihlm mavaffılkiryetler 
tıayyaıre by;heımiflerdir Yeniden .._. çalranldı - pmlal batırt 1 ransa merıkayı malıcku cenaba doira manan rccu Ya. de temin ederek baııın bu 1kt me\'kitn 

Sovyet teWlilerf Banııı.enc 5 {A.A.J - Salüiyetıı ltfr TN3'• 5 (A.A.) - tın.para.torlak a - ma claitannm ela eeaub eiekleriode ha_ bir llıayit 7akmlarııu yaklaşmışlar ve 

Mo8ova 5 IA.A.) - SeY7et ceee ..,....._ Mher verUdliinc l'Öl'e, Ja ID'Dlllİ karuyilunm telııllji: prote t tt• lımdutu c1bıetlıe Japonların Pe&'ıı mınt.a. &iyey - VlJ"&llDa mmtakasmı umaıni 
t.ebllii: flMkr, Caftıam llıaııaına 7enlıılıen Mke; CaT& oenollunda Hind Ok~usu.nııla S O e 1 lıasmi eJ.ledne seoinn.eitı auvaffaklyet- Aııa.. cepMsl iisıerinle cıek tıelıllkell bil' 

4 Mart l'ünii kuvvetlerlıuiz dôşmana ~- Ve borad:. tiddeüi lılr ~ 1"P9ll Ja~n kt1Y'ftllleri ~ ~- Vicb~ 5 (A.A.) _ Dün nCiledflen leri 6ııııkdirinde bir tarafta. l&anl'OOa. '11klldı Mllmle lııll'akm~lardar. 
karşı anud:we 9-'VPışmaiarın.:ı ~u ~ mıdtarobe cel'er.ln dmektetilr. llol&n.. ta ~hftıt ~~"' 90~ to~ı~~hik r.csmi td.11.i: eier 1n.-İlb'J« tarafından bir kale ballne Ddnclırinde lae, Leningrad karşısında 
cephenbı blıçok kesimierinde mli.lead,. ablar f!•~ muk&bll ta.a.r!"lır.a l'eç • 1n&tlis Straııciıold t~ldo muhrtbini ve ı vaşmgıoncıan alınan bazı hoı.berlere itrat edilmemiş w, kendllltınden Jıo.pon ki Alman mpb••na ı:emberini yarmak 

did ~n m.ıt.hııl:eri iş'-ra.t etmtşlıer • metı:te lselıer de Japonla.r, sayı babnm.. 3 .!\~artta 12'10 te~ilatolıılt A~hevlıe A. göre, Birleşik Amerika h..ikümeti yeni işgali altı.na dıişees, diğ"er taraftan da ve Wolhofun batısında terakki edebil • 
di:r. dan kat ut üstündürler. msi:ka top \'ekermi batırnuşlıl'dll'. Kaled.Q,_,,~m .;.., a.ı~ 11 . k d Pegu YaJm. datlannııı şark v~ mek iç.ın bir ha.yli ıayretler sarfct.t&ten J vveUıcri ~ ... _. _,ı v s e muza er., e- . . . _ 

3 Ma.rtta hava sava.şla.rnd:ı üç ve tay . L<>n<I.ra 5 (AA.) _ Reuter .. apon 1m ~ bi:r' zarara utı"a. di.r ve bu mümlı:erelerd n lmtün Fr.ı.n_ ü%ıerirı.ddd lngitiı. muıbfaa kuvntkri sonra büindlii cıbı ısı.ar" Ru.ssa cıva.rm 
Yaı'e lıarşı konııa af.eşile bb' Alntao tay J&DSinl!l Band'oıeng'de!lci hususi mu. mamışiardır, s:s nısmı şabslyeu.emıı uzak tut.ma.kta eemııb bDadlıarmdan chhl enrilip ku • dıa 11 ncı Alw orduswıu ~l.Aelı bil' 
Yaresl dilşürtibntiş ve hav;ı ala.nl:a.ıında habiıd bildiriyor: • --<>--- cbr. • ..,...._.. tehlMıes!De maıus uı.ıu. ola. hale tlıiişiirmiiıtlenHr ve bwüar az ieler 

da on dört diqmao !Jae;YlU'eSi talarfb e. Ca<vaınl%ı bıer tarafında m'Uhaırebe icra vekı•ııerı• Sıııli.hi;,eıW Fra.o.sıs mahCelleri bu. ha. naAımdan in&'lli7..lerlsı Zi*taq mtWalas de Miildk. 
~ ~- Bia aliı _..,anı fiddetle d.evam etmek.t-edi'r. Mü.s • 1'enlıeu ıw.k ziyade hayrete dütmiislerdlr. hatlıan daha ke&:ayWda ıanabp oizüle- l'Jlbt.. ••-.-,ıına Vl;raııma • &17ev 

b.7beUlt, tevliJeri ym"'9'1>eden felce ujr~ • heyetı• toplandı Çii1*ü Amerika hüküm~ Frama Ue cek Ye Ja.JIClllılar irawadi Mhrille ~ "*1a'._ Jileaüs dıae:iememeld~ Kra_ 
Tebl!ie eL: maık m.abacfllıe yapıl&n taarruz bir. nonnaı miinasebetlır idame etlllSt.e ve ....amrdlr. 'ber enMlald ~rial, J'~ı ba.re-

MOllkcwa 5 lA..A.J - SOY79' &t-b!itt kaç noktada lllllıvaffak olııu, ise d·e ba 8llrt'Jtle Fransız AükiımetJnla tmpa. 0-lann ltııltd i11e rü 1 a:ı4*tedlr, k8' menlmlni lisöaiine Mara.k seriye 
elıılndıe Bus kuvvotSerlnln L:mfucradaldiier ~ oobalarda Japonlar e_ • ~ara. ~ (A.A} - İcm. ~'e • l'llı1orial1an bii ön oevreterl berindeki ki eı6f ~nya. Blndlııt&n llmhadu • cıelımelı: WemrM lerl ılıı anılaf•lm1k • 
dotrıı Beri llıa&'ekeUerLaıd• d&ba ilo ta.[eaah i.'lerlemıelıeır kaydetmektedir. killerı bıeyetı, bu.gun ;8aşv-elkı:ftık~e hUdmıUtini ianımaldadır, BuncW:ı do • n'llft 1'IDI 11.ütik ilk' hMa teevbılle Gmapa tadır. - l'ire, lıu aıniakadaki tela_ 
aba rT ......... 1 blkUrllaıfJideıHr. B11- Japon ~ile~ en çok merkez ke _ •at 15~30 da Başve.!'ıl Dr. Refık -.,.. Frama. Va.şincton nezcııme pro. nebrl ___. elbetlerlle BlnılW.. ti - llııeyt pek fM:la l'inıb..W, drnaelıUr. 
~ Ailnan lııal"şıltk ıa&nıızları Piis • ei.ninde hi.medilmektedir, JaponlaT Saycı.m m bqkaırlı~:nda muıtad' fotoda 'babmnauştur. ma.llnılltd MJiik ...-. llll'll llnMannlB :.bdnet nnnte.llaa ille, ......._ enel de 
~~ .,.. i.f.,_ı ~. AI..lbu keaimck muharebeye 10 tonluk tıoplaıntl9lınl yapmı,tır. --o J~ tmalllldım ieluUli pek tek lıMıtinmt ~ tıeellOe 18 nca or_ 
bl&ıa1arclan ~len to,,ıaı- muh&l'Qbe tanklaT dm:ağa muvaffak olmuş.. • - :-:- • ..,. Denizyolları yolcu tarife- sÜllıler ~bir .. elmQ&ellk&ar. du'•wnn ıiwlWWMI ısı h ve hlttit Slıra 
baeydamn41a 1" c1ea razıa. aıu bu.b.ı.ı !ardır. ~ yakın bir mıeısa _ Ma ıye Vekaletmm tebhg ı le . 2 - Sov1~ eepbmlnde: a-.v Wln1aı4 sureitıe Yazlyetıerbıi 
ft Ser! oelıAr.a l!&şnıa.n kunetıertne fede l:>ulunan Kolidjati hava mey. . rma yUzde 1 o zam Dinli J"'IOmmla SoVJ'e&leriD feda • llajlemh"81.lı' n ..... rJlr. it. D. 
lıaıa ban*eıe ceolrlim~&.tr. Allnaabrldanını zaptetmiı,feırdir Düşman. tay fBlıe taraf• ı bacı aa.J'fadaı 1 lı:AıiUı ft met.net hbmuııdan elddea 
~ Ntmen Stanya - &usaa ya.releri bütün gün mÜtte:fiklrerin i - lık .ilcinci •ti'bine aid tahvilleıin yapı ıyor çol 7iibek ola.n bu kış taarrusları es. Amas ad b. b 
Ofllluıbancb ~itmiş halıanan 18 new •.'leri mevzilminin ÜzeJ1İnde uçmak. a.UJı 7/3/1942 aabahınıdan 15/ 4/ (ftae 1.aralı l l11cl .. ,, ... ) n3f!Jnda temin edeWldlldtırt ~ y a ır satS19l 
~ ha.~ maı..me ve .. ı tllclırlar. Her ta.yyare bamba yükü • 1942 aktamrna kadar yapılacak • Vedaı_ kaıwa cire ya.pılaf'ak sam ala.. llMktihıeyşi ebemm17etıltıriala peık 'bbü ~· 5 CA..4.) _ Dtbı sece .,.., 
~ röntkırınet 'etebltüııiae tle. I sıii attliktan -.ra yeniden bomba tir. . . . beti 7Ülde ondur. iat&nbulıb Baydar • ~ bfd~t.llr. .t\Mlllı, ltaD. 21.21 ile tdarmlmde ilo ..W,e •tiren tlcL 
ftlını etme~. 'atmak İlç.in üuiine dönımeicteclir. Tahvı~ hıimUıne muharrer ~ - Pata Kndıköy, AdaJar, l'alov:.; Hal~; laınn bösbüth ~ter.d'l ohbıUarmı lıı:ı- clelll lalr ,.,. ~ o•ll\llV1'. a... 

Çe!elertn faaliyeti Cnada Ya&iyet ciddi falret hiç. ~ beheırı 20, 500 ve 1000 lh-a Ven sii.ü ltle"..mesl: izmır Körfez ~ t.mna aoetinnlıt detWa. 111aaa•am• 10"8r. 

Bens llUIJ;Tada SoY)'et hl ıı.•ett ~ir veı;ftiJe üınıid.iz değitdir. ~ıbari l~~tte birlik, )"inniheı - lan zammın dlılmda bır.\kılacaldar. •• 

IOnıallla tetıe r.u.,etre-rı zlJMeletmlt..l ıw.ooo S (AA) - Soa.raduı lik ve e~ih.1.r. Yem farllenin WW.klne yakan aiinlr.nle Bugon -ı•••••••lllııt. 
tir . .a-.. rewt Jıat•ı arbntda Jterı6a n.-eıdi:Jen lhi.r ııebliide tö,.le denil- T.ahvıllerin ihnıç fiatı yüzde 95 bıa.tlanaealdlr. İstanbalcla sahil lla.tlann'1 T K s • M 
ftcon.la.r, köprüler Ye *-şıt kollan de - mdktedir: ola:U. ~iıt ediJmi,ıir. Yani 20 ..... Jıııi belediyeye varidat mcVZl&U ola.. A 1 Sinemasında 
"'8.lnh surette tahıib edllm'tieıllr. Çe_ Peu'nllft •İm•Ji 111ıık.isinde Vav l ıral!:fiı.: hı.illik tahvil bedeli 19, 500 rü etöd edllmekt.ecllr. 
fderderı W ~et Jauw~ De bölgesinde lwvvetlerimiz b.ir dÜ1 _ ~ralık tahvu."11 bedeli 475 ve 1000 -- --
111~ feminı ~in AtnuuıYardan r.ap ma.n müf:rezeısi'le çam•şmağa hacla. li.reılıık tahv·ı bedeli de 95-') UradlT· Uzakş~rk harbinin 
te•t11t1ıer1 1Nr racb'o me-keılnl lnılbn • mış]ardtr, .Vav altı d .. ş.rnan bomba Bu tahviller \Unıumi ve mülhak • fh 
tnaJdıadr. tıayyaııesinın ıtaarruzuna uğramış V'C bütçelerle idare olunan daire ve yem sa ası 

fdıiır aıteşler içiude kalmıışt!T. Diif- müesseselerce. vilayet hUBUıSi idare. tllaal rafı ı 1lld aufllıla• "lmanyada Fransız ~anla yapılan temas hal&•nd· 1ı·ç.. leri ve belediyelerce yapılacak mü.. ic müıda.faa bölgelerinde Japonıuta Jı:ar. A hır ha'be alına.mamt~lT. u.yedıe, rnüna:kasa ve mukav~er. şılaşmayı ia.nrlayoı1ar. • ·ıı·kı • Yeni bir üs ftlral edildi de ~İnat olarak ve Lazin«e sa _ BaJeıı cereyao tıden muhwebelerill 
mümescı ' arı To'kya, 5 (A.A.) ·- J11q3on u • tılmış Vle satıiacalt olaın milli em _ ıaşesi ise Japoa kuvveUedoı J'lpl'at • 

.. m~ ~-:Targ§lıtm~ ~irdlgine gö. li.k bedeıUerinin tediYeıeinde bap • makbr. kuruluyor FJlıpınler :raküı.inde haıreltetl-er baş kabul okıınacakla.rı gibi tahvil 
de balunaın. Japon. <leniz bi:rlikleri itfa bedıeJl:lıeıi ve faizleri tahvillerin BU kreş bUyük 

Pari.s 5 (AA.) - Fransız hü _ 2 Mal't'ta Mm~ao. &da.sının 'be.tı • tamıMnen ıitfasıına kadar her tü:rlü 1 • • • 
umet!inin İl§ıgal altındaık.i toprak.. 9lnda d.eınmlyetlı ,'bil' .mrtej~ vergi ve 'R!Bimden mue.f buJunaıcak. . e çımız geldı 

,.......,_ .. ··ıı·~· d b·ıd· nokta o1'uı Bambaııgo va mmraffa.. tı:r. . Ed- 5 (u __ __ _ A) T··...J_: -··-u munııessı lgl n en ı ı _ k" ~ .k · w .. .., ~ - Uı;ıuye.. 
iioe gÖre Alman hükmnetile ıyıet . . er çı\ar:m'!la~dır. Bu üs Me:ıık.6:r tahvil~r T""uıkiye Cüm _ nin yeni Romanya nezdiındek:t ee • 

apılen bi:za.1tereler nel!İıcesi.nde Al.. tamamıle _ıwal ~ihnı~ır. ~eti Medtez, Türkive Cümhu • firi Hamdul'lah Suphi bugün Bük. 
•nyaıda Fnm.ız miimeoaitli'kle.ri l d riyeti Zirau., Türkiye Iİ. Em~ik ve Jleflen tehırimize eelmiş, Kapıituie. 
nılınu]lla, kaırar verilmiştior. on raya göre Sovyet Eytam, Osna.nlı, Halk. TiiTk Tica- de umıınııi miifetti, ve~li Sahr.i o. 

Mttln cinö1ltre eaadet ve lmbmbı ~ her b.ır.tı atkın en iJAbi 
cıestarunı yqatacıM &Jalilıi •• " smtlll fılml. 

ELMACI GÜZELİ 
TÜRKÇE SÖZLÜ • ARAPÇA ŞARKILI 

.. '1'lidı(ıe ..... ı.tan1na1 S@kakJan, 

Baş rolde ........ nlii a1an ..... - Azize Emir ....... ~ 
EmsaW. I* mewm- AJaliki ltlr _._ ike& Nmııeak llllllneler_ Kadın, 
\tıt ve ..,._. lhımled... Llb 'ft uri ~ lnibıii- Kabirmba sös ka. 
--.. .......-.; alhantılhn1d İılkeınılqe plijlarmcta l'liw eden 
Mkld 1dr 'llll(a_ Befteılıl tml* eıfeedt e-ll m ., · ıla • ...._ ........,. 
Ut.ün ......... ~. hdll!elr IUıtil aatmeler, nla oqaııca ...... 
u.-. tualuM1aa tekrar sirilelıllmeıl lcln tıa f'lha ıama '* ....._ dalla 

slıhrtleceld.lr. 

Seanslar: !,!O - 4,st - 1,39 ve t .. 
Y• kkmk ~ liitfm - •MI d 'e pıllnp d l Bu rn\imeaıııiJ!ikler •Almaıryada mUYaffakİJ8tl8rİ reıt, ~ediyelıeır bankalarile Silin~ n~ ~ ltar11~nmı§tJT. Bü.. 

ifan Fl'alaız i§Ç.ilerile bir taraf • ve Etit>anlt tarafmdan .ıtılacağı yUk dlçı Mrtaıııbuıla U'gUırlanırnıp. ~--•••••••••••••••••••••••' 
Fr~ ~um.eti ~ diier ta • Amma 5 <&ad7e ~) - Lon • ır~i diğer h.a.~alar nsıtaeide de t:e.. 
n bu Jşçı aileleri arasında de.. dnMıı ftrilıeD JaU!idae söre, SGV)'e& mı:n ohmahı1ı:r. 

amılı tema.a kurulacaktır. lı::DvveUed Orel tdlri bölseaılnde 1tii)'ük -------------

.,....................... aı.uvaf~ nsemı,Wdı.r. Burada ( T 1 'YA T B O LA B) 
...................... , ca"e111il ellelı OOk kaals oar»UJIDalar es. _ _ 

Bulmacalarımızm .....,. .. A ........ on bin ilil .._ • 

gönderme müddeti bitti -=· lrmamf Orell miiclalaa. e- ~ 
~--.. ~~ eeri .b. uılma.cala.rımızın *- Alman ıarMınDI Jmt•iaut Te itan. 
·-~ dd b llmn ......,...r ... iımllm ... a_ı u...a.. mu et.J.. ıtmİ.ft.İr· 

tm..ı.ı BeJedlyeli 
Şehir Tl:rabosu 

T epebqı dıram kımıtnda 
Bu aktam eaat 20.30 da 

PARA ;:_~rem oku.YUıCW.rıımısa. Wem'1"r. Almıaa nm•da.n.ı k &alelıl 
~ a:onra R'ÖnderHeceklerin ~. 
~ edılıniyeceğini bildıiriı-i.z. loY7et lliiYal'lled llauU OnBn q mi 
Neuoe nık1ı0da ilan oluııacaktı'I'. aable Jdanna ıı:e.mlt bal11D111erlar. 

......... ._ .. ___ , '"" ~ :- .1881 ..,.........._ 

lati.klal cadcl-4 koaıedi kımıind'a 
Bu altam eaat 20'.30 da 

ÖKSE 99 sUKSE 

fJeh"'Mlelıata 

TURAN 
8inemumda mıevslınhı ~ ı.tb'B 

filml birden: 
CBARJ.ES IAUGBTO~"'vn 

oeftrıntt ......... lt.arlblar filmi 

l • Kaaıı ••rllue 
Ttm.ltCE sözı.tt 

BilJ'ik -.ceıralar tllml 

Z -illi ilk Afnla 
iBEN i>UNNB _ GABY O.BANT 
il d.en itibaren dıevamh :matineler. 

# Bu Akşa:n S E S Sinemasının 9 
ParWc maınffakiyeti ile bütün dünymaıa cöelerini ı...,...ttıl!Ml 
WILLY FORST'ıın OLCA TCHEQ-IOWA "Ye Hil.DE HiI..DEB. 

RAND ile beraber y.nııtıldatı 

BEL-A.Bi 
Şık ve füka pheeeriai tak.di.m ed)yor. Bütün Parla haya.tını tasvir 
eden l:ıu filmde bütün kadınların biır erlteiin peşin.den ~luı 

görülecekt'iır. 
Saat &.30 da 

IBRAHll OZGOR ve ATEŞ BOCEKLERl'nin 
Yeni &peda vw4a.ri\e 

CAZ KONSERi--.-



-

- KIRIKLIK ·-

Fen ve edebiyat fakülteleri için 1 Bronfitlere KATRAN HAKKI EKREM 
ayn ayn birer bina yapılacak 
(- e.ntı ı _. _,,.... aıhden ~n ccne ~ki sün ve 

te.ıbit ediMifi hakUnda dek-an Fa- eaetlıırd.e Beyazıdda butunae 5 inci 
bir Y ~ dün bi~ ınd..ririmire Ye 6 wel .....ı binalarında yapı. 
...... daki i..ı..ı ....miftİır: lacütır .• 

c- T el'fi eden talebelerin lia • Parti Genel Sekreteri Fen Fakülte. 
te&er tal'm tabaruada mevcuddu. al b.._, itile megu1 oluyor 
Bu ti.eıtdetıe gö11e fakülre doeyeları. . . 
.,. y-emh:roruz. Talebeler"n lise dip. ŞehT~.ııde bWurunakıa ol..n. ~ 
lomaJarını da mezun oldukları li _ H. Pa.rtııeıı senel sekreteri Dr. F1krı 

T'" dü ·· !:.L.d 1 bdrabc ıelcrdcn geill'rteceği:ı.. y ~ı.ı eeaa- uzer, n oK... en evve • 

1 nda büyUk yanulık ve çalıpmMarl rınde parti vilayet idare heyeti re-
goru1cın talebelere Mauif Vekili • ~ .Reoacf ~aroğlu old.uiu ha!?~ 
m z te9eklrur etmi4tir. YM18ı.nde ya.. viılayate. Vab ve ~eledıyc Reııı 
narl:jdarı göriik.ı Üniversite ~mvr Dr. Liitfı Kııda.rr ziyaret ~ .. ve 
ve müetahdemlerinden bir ikisinin m~lif meeelekr etrafında goruş • 
de pua muWatile tahif olunma • müftiir. 
s.rt V~~ nea edilm"ttir. Bu görüpnedc biHuıııeaa Fen Fa.. 

D ier' taraflıan Fen n Edehiyet kültesi yMlglnı üzerı.ne fakülte bı . 
F ıııkiikdcl"' İç· n ayrı ıwyrı iki mo • nalaır nın eüratle 11\f&Sl meac!eaı, 
dem 'bina yapılması k•a.rlıt.ttıYıl • Ha.1kıev'leri faaliyet.inin e~t.tıı.1'1-ıaaı 
mrşıtır. B'nalouın intalatına bu yıl ve talebe yurd'l.a.rJnln vazıyetı ha • 
be,lanaıcal't:r. lıiıa mevzuu edi1mi~ ve bu mevzu. 

Yaınan Fen Fakülte8lnde yapıl • larda )'leni tıedbi:rler alınması karar· 
m•kta olan yabanca dil k""arı bu.. tırılm'.'ftlr. 

~-------------
Cibali tütün deposunda Şirketi Hayriyenin senelik 
ıuiiıtimal yapılmamıf umumi heyet toplantısı 

İnbbıarlar 1c1are.ı.nln Citıalidekl t.iitlin Şlıttetlha.Yrlyeuln senelik umruui be. 
-.OSanda Mr meaaunn suli8tJ.ın:M yap. 7e& ipUmaı 7U'llJ fÜi'etln Galatad31d 

Ankara Mıntıkası Sıtma Mücadele 
Reisiiğin~en: 

s-. micüele Stblaat Mrmaru ,elqtirilmdl bere 1.Marl.tU tarilalade 
Mpe•ak Ye Wr ay middt:Ue tedrlatta" bıılunulmak ve tedrisatı miiteakib on 
liııet l'UD ki1Jerde tatlıılkMI• _....al olaamak u.re mıntakamwla sıtma mura • 
ıltle IUiçük •ı.hhat memurl.ı.rı karıu •oa~ldır. !tursa aireoeklerin apğ'adald 
tartları Ufa .ıınalan luımdır. 

1 - Or&. okal ve1a ~I RiQdiye okulu JDe1AIDll olmak. 
B - Askerlik hismeılıal yapllllf ollllAk Ye aıı&erllide a1ikMI nl .... aıaak. 
S - Türk olmak. iyi aitlik sablbi ~alwunak. 
' - Yatı 18 den ~tı 41 dan yüan olmamak. 
5 - Sıhhati 1am Ye seyyar vadfe rörebllecıek durumda olmak. 
t•kHlerln mek~b ee•actrtnaınesi veya mwcWak ıvetl, niifas Jlll.t1eı eis

danı, aakerllk ft'.Slkası 11aretl, sıhhat raperu, cıMemartn kanunaauıı 5 inci 
maddesinin D fıkl"Ulna söttu Jııu nuh•I masbaiuı, hall medeni 'be1annametıl, 
~fit- mükeUet olılutu lı:lımrlere ald be1ann&1M, 3 add ' X 1 eb'aılında 
fotetraf, bal terciimesl kltıdı. 

Tallblrrin Yerecelderl .esik& ınretlerlnln bul.adakları mahallin en 1tü1tik 
malklye lmfrhı4en maaddak llulunınaaı 'fe ~rlsat Mar1ın 9 onla başla1a. 
eatına söre en son Martın ııekidacl ~ti aqamaaa kadar &elalljimlııe mura. 
caatları ilin elanur. ((IS'75• d'74h 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlık 
Sabnalma Komisyonundan: 

23/Hart/HZ Paaarlesl ıunu ...ı 15 de 2914 Una U luuııe muhaaunen be. 
dellıe '750 t.ne kilim atık ekıılMme Ue alınacaktu'. ı. &emiaaıı U3 liradır. 

Şaııtftame ve nıimwıul komlayondM her.ırı.ı ı ı~b lir. İııkklllerin ~uni 
n.llra!ar ve teml.ııM m kbuda.rUe Gala <:t Mwnhıane caddesi 54 No. daireckld 

tıtı dün -.. paeieler tara uıd:ın ba. tthw....a ,.apılacıakt.&r. Toplantıda bir-----------------------------
bel' ftl'itnaı.u. ötren•'t1•h core: ••• ..-. n..-- .. __..... mtl&eakib he Seyhan Nafıa Müdjrlüg"' ünden: 
J'hııadakl men.unu llldbıe 'bir ..U.U.. .-... teüdk ec1ilecek •• 79111 idare be. 
mal ohnaJIP de nidan dotnaya .._,ıe ye&I .eellecf'kÜI'. 1 - Adana Ticaret Lbesl lbata da.an lnpatı <ı16Z3b Ura «ff• kuruşla 
,.nmAye bonlroWmcla .eh.Yen ,.apılan kapata zart usulu ile eltsiltmeye konıılmuştur. 

t • t h 2 - Eksiltme 14.3.912 tarihine musa:!if Cumarıe.I cüna .aat 11 ele Naıla 
bir 1ıı.rthşlık -"ee.Wlr. rap' ımız a Şüpheli bir ölüm vak'aıı 
lebta nıuaran ali.klMlarlar bir ismin iki dairesinde yapılat>aklır. 
kett Ju.ılnaMIDd&n mey11 --~ çıkan bu Karıımpa.pd:ı Kı b kır ısında 26 na. ı - Bu ite alt keşlfname nı müa..._.me pNJesfnl .,. ...-ınamelrrtal ı6r. 
bW!seck selaYen ıılmunt!tlne reelr ı n maralı barakada ya..tı.p kalkan 25 1at. mek lıltfl)'enler Nafta 1'1Mllrlüi1bıe miiracaat edebilirler. 
panm on Main elaAS''P amak birkaç brmda .... ldıa.rda.n ıtıu Ço!ıan •ün 4 - i&tddllerfn ..JU'h Uta d!• lnlru1 muY&kkat temln:at Yerm"lerf ve 
Hra oWut- s1Jtemek&l!dlr1er. tvtübdlnde ölü olarak bulunmqtur. ehi yel vesikası a'mak üzere bu işe benztr oıı bin liralık iş yaptıklarına 

dilir bonsenlslertıe iki rotoğTaf. otm sekiz kuruşluk bir, ıeklz "· 
na luk bir damrıı ve bir kurushtk bir ~alc pulunu dilekçelerlae batla

ma& ıare&Ue ihaleden lio ciln enet ylli1ete müracaat etmeleri lk•mdır. ) GÔZ DOKTORU· 

Nuri Fehmi Ayberk 

ıı..... etsedlnl mu Jl'D" eden a4 • 
a,-e dcıkteru Eıı•er ıtvan ölümü ttiP
hell btl~ certtln morra kal • 
dnlımMlna ıtbmn pnntQtür. 

Bayd&l'paf& Nti.JnUDe ~ 
ım ınetebaulll 

···················································· ,. .. p,,.,. Ma•~aıı: 
a.ıt•uı 'Beleıll" il..._. 

Tel. Z3%ll N~at Miidiirii: CilılMI Baltaa 

SAHhÜ: A. ıı:ıutım UEAJ<LlOtL ----
Türkiye Cümhuriyet. 

ZiRAA T BANKASI 
lt111'1119e urUU: 1aa 

Sermayesi: 100.000.000 TUrk Lirası 
..... aJaM a4edl: Hl 

2lral nı tlearl ~el' am Nnka maameleleıt 

PARA BiRiKTiRENLEnE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

zınat Banhppda lnuabarah " Uall&nıs tuarn.f lleeablan-. • 
.. 51 1irua bulııuaaalanl ...,edıe ' dela cekUecek kar'a ile aN1llül 
•lba ıin lkNm11e datıW&cak&ır. • 

4 Aded 1 000 Liralık 4,000 Lır& 
4 » 500 )1 2,000 » 
4 ,, 250 » 1,000 )) 

40 )) 100 » 4,000 » 
100 " 50 » 5,000 » 
120 )) 40 >t 4,800 )) 
160 ,, 20 >t 3,200 ,. 

J>lkb': ue8UlaruıdaJd .....,. w.. .-. 1o1au1e " Ura4aa atalı 
dll.t1DIJealere llu'amb'e odtW'I .....,.. " 11 f_.ııuile .... u .. eııdlr. 

g .... alar _.. 4 cJela, l1 llAI'&• 11 Baalnn, 11 SJltl. 11 Biriael 
klDllD Wfbl ........ .,.idıı-ft'1r. 

ı - Peda ile cönderilecdı mektubların dış •rfı muhur .... u Ue l1lcr ka. 
pahlaeaktır. Postada olacak ıecıtkmeler kabul ecllhnes. «H3b 

· Karar Hulasasıdır 
C '2/3H 
Milli KOl'lllllll& lanaDu.na 111ıabalefee&m Be)'azıdda Ordu ceddeslaıle clB'h 

Ne. lu dlitılıAncla ı.kk..Uık tican\lk mıual Yakub otta ŞeYke& Çetinok 
baJı:1ımda bWınblll Asl11e lldncıl ona ~ cereyan ecleu mahkemesı 
ne~ IMIOhmtlll tul u.lıık olda.tundan Mllh Kerunma Kanımunun 11 

ve 59 11DCU maddeleri muclblnccı Jlrml beıt lire para oeu&ı ödemesine ve 7edi 
ctln müdde&le diUPAnuııo kapatdmanna Ye hükiim kat'UePltlnde tlcre&i 
saıotaJa ald olmak lllll!re kıu'.v hlil&suuuıı Son Posta ıazeksinde ..,.redllme. 
sine ıa.H.Hl Wilıla4e kanır ftl'lldl. •3t61• 

.&"-: Safi kHoıraaa 'IZ.605.IH 

K&aı 

Banlalo~ • • • • • • • 
U.fakhlc • • • • • • • 

Dablldeld mabaltlrlerı 

Türk ıı.rası • · · • · • • • • 
Ba~tekl mcılaabirleft 

Alta: Safi k!Joınaa H.HJ.141 
Altına tahvili bbU terbeeı d6-
'fi.Zler • • • • • • • • • 
Diler dövizler Te borelU Kli.NıS 
bekb'eleri • • • • • • • • • 

BadM .ıavtlleri: 
Deruhte edilen evrak• nakdi7'1 

tarşılıit · · · • · • · • • 
ganunun e-1 tncı maddelerine 
~yfikan BUln• taratmcl&A vül 
ted11at · • • • • • • • • 

&eaedat c....,_, 
Ticari aenetler . • • • • • • 

Esham .. &ab.ut.t etldaa11 
c Deruhte edilen CM"akı nüıdl. 

A < JeDin ka~lıll Mham .,. 
< tahv\lt.t <itibari kıymetle> .. 

B < Set1>est Esham ve Tahvllü: 
A.anslar: 

Altın ve döviz üzerine avana • • 
Tt,hvllAt Ozerine avanı • • • • 
gaztneye kısa vt.deli avans 
Hf.Zilll!YC 3850 No. lu u.nuna ~ 
açılan altın Jtarııhklı annı • • 

aıasectarlar: • • • • • • • • • 
Muhtelit: • • • • • • • • • 

Ura ıtz.ıas.959.59 
» ıuzuıı.-

.. l'Jt.169,H 

• 36.113,1-4 

Ura ZZ.50'7.1H, '74 

. 
• -.-
• R7.1!9.118.G!i 

Lira 15&.7'8.563,-

» t!.H7.105,-

Ur.a 331.165.'741.39 

Lira ,5,l9U61 93 

• 8.996.45.&,':'l 

Lira 4.906.19 

• 7.808.690,-

• -.-
• 16'7.580.080.-

Tekü.D 

Lira 

11-1 ZZ3.54U5 

36.113,7' 

19.63'7 .Ut,19 

138.SZl.8511,-

UU6U40,39 

54.188.716.6-& 

1'75.313.596,19 
4.500.tOO-
'7 .'792.470.84 

tıs 878 !81,H 

ARTIK ELLi YAŞLARINDAKI 
KADINLAR 35 iade GÖRÜNEBiLİRLER 

Bütun dünyada meşhur bir cUd zin daha beyaz, daha taze, daha 
mütehassısı tarafından keşr ve nermln ve daha ıenç oldutunu 
bwyuk bir !tına ıle seçllen genç f'Orursıinilz. Ounduzlerl de <Bcyu
hayvanların clld hUceyrelerinden Yağsız> Tokalon kremini kullanı· 
istıhraç edilen yeni cevher. genç nız. Bu basit ~c kolay tarzı tedavi 
~e sa~lam bir cildin unsurlarına sayesinde her kadın 10 • 1$ Jaf 
muşablhtlr. BİOCEL tabir edilen daha gençleşeblllr n butün cen9 
bu cevher •lmd1 clld cıdalı olan ıuüan" pp&a ....rne bakacatı 
pembe renkteki TolUalOn kre311nln ••yanı hayret bir ten temin ede· 
terkibinde mncuttur. Bp kremi, blltr. Yegane c!ld gıdası olan To
altşamlan yatmazdan ıevvel kulla- kalon krcmlerınin memnuniyet 
nınıı Siz uyurken, clldlnlz bu verici neticeleri kat'ıyen garanU
kıvmetll unsurları masseder •e Udir. Aksi halde paranız Jade olu· 
her sabah uyandıtınızda clldlnl- nur. 

PARASIZ GUZELLIK KUTUSU - Derun•ında beyaz ve pembe) 
renklerdeki Tokalon kremleri Jle muhtelif ren lerde Tokalon pud· 
.rasının nümunelerlnl h vldlr 

Ambalaj ve sevk masrafı olarak 20 kuruşluk b.r pulu aşağıdaki 
adrese gonderiniz : 

Tokalon &rvısl • • n Posta kutusu 622 I tanbul. 

iki adet binek otomobili alınacak 

Maliye Veka~etinden 
Bemll bir clalre tein azami satm alma lııeclelleri al'-Pr bla Ura olmak ii:ııere 

iki _.. Jeal kapalı binek otomobllt pa1&rlıkla •tıa abnacaktar. 

Tali• olaıılann 11.MART.9-lı'. tartblae s-diif eden Çarşamba pnli saat H 
de llallye Vekile&i ~vamn miidiirllltiiJMle ~ili eden ekslH•e 1&omlqlnana 
miinwıaat etmeleri nau.,ıs49ı 

8ennaJ'e 
bıtl1a& alloell: 

Adi ve fevkalAde • • • • • • • 
Hususi • • • • • • 

Teda yliJdekl banknotlar: 
Denıhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 8 • 8 tncl mo.ddelerlne 
tevfikan Hazine tarafın<!an vaki 
tedtyat • • • , 
Deruhte ed im evrakı nakdlJ• 
bako>est . • • • , 
Karşılıtı tama.men ıltm olarak 
tllveten tedavWe vazedilen . . • 
Reeskont mukabili 111.veten teda
vüle vazedilen . . . . • . • • 
Hazineye yapılan altın karştlıkb 
avans mukablll 3902 No ıu hnun 
mucibince 11Aveten tedavWe vue. 
dilen . • • • • • • • • 

MEVDUATı 
"'l'rlt Llnı111 

Altm: Seti kflofftm 1'77151 

3850 No. Ju kanan:\ ı6re ha lneye 
arılan anns mukııblH teYdl ohl
nnn altmlar: 
San ıı:11ocnım sun.Hı 

1)6yls Taahhl!datı: 

Altına tahvili 1cabll dOv z er 
o ter dövizler n aıa.caklı Klır ns 
bak yeteri • • • • 
Muhtelif • • • • • • • • • 

...... '7.111,, •• 9,1 .. 

• 6.I00.000.-

Lira 158.748 5 -

• Z2.%Z'1.00;,.-

Lira 1365HIH-

• 1"1 .... tOO-

• 1'1'7 50llt0-

• 

• 

11 '78.124 16'1. o 

Llr:ı 

• Z4 90 

Yntn 

Ltrı. 

15.HO.oet.-

13JiZZ.Cl19.15 

546 t!t 6511,-

97 .3!111 06!,61 

'78.1!4.16'7,tl 

21~ıuı4.,! n 
131t fl!i6 1'""0 05 

91 8"18 281,M 


