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! 
Resimli B-~aıeı =Muhatabımız da do 11ru düşünebilir § f ~ 

--. 0 s~bahtan Sabaha: 

~ngi.l-re Avrupada ~ ~ - En kıymetli maden 
/.:inci bir cephe 1 En verimli servet 
Açar mı, aç,naz mı? Çocuk ve gençlik 

'- Eluern Uıaldııll -J Burhan Cahid _J 
• ngitiz !kuvvetlerinin Fıransız 
.İl. kıyılarına yaptıkları yeoi baa 
kın Londrada buyük. bir başarı o. 
)arak görüfilycn. 

l<euter ajallı911Jn bir muhabiri bas 
k n hareketini yapan hafıf gemL 
lerden birJnde bulunmu~, karanlık.. 
ta hafif gernılerb aahıle nasıl )ak
la ıklarını ve askerlerin karaya 
nasıl çıdaı1darını anlatıyor. 

Ne ya2'.Jk ki bu muhabir kıyıya 
ç kan aıtker.lerin arasında bulunma. 
m §, çtkan1arın orada ne yapt kin.. 
rını anlamaktan mahrum ikal)oruz, 
öğrendığuniz yahl:z zayiatın az oL 
duğudur. 

B lllyonız, nöfasumumn )'ihde 
kı.rlr.ı focu.&ıur. ,,.akaı hu yul.de 

biı: ~ui1ın c1e yansından roh da 
ki;rdecllır. Demde ki biKiin ~lcrlmlze 

lıar.p ırtne bu )'Üzde kırk ınsan madeni. 
nl işletemiyoruz. Çünkü resmi Is.aUsUk_ 

lcre giift meldebsis l.ô1'erin sayw mek. 
teblilerden çoktur. 

* Çocuk terbi)'61 için çok 1:11ttl sözler 
oylemlşlzdlr. na.ti.& şiirler yuzmışı:ı:lır. 

Hadisenin Abnan gö:ıile çizile. 
cek taMoeu henüz elimizde değil, Herkes ltead.I fikrini betenlr " cJerln b1r lncclemeruıln mahsulü ola."llk ha. 

fakat hükmedebiliriz oki, lngilızle. klbtla ıam bir iiaıksf ~nde kabul ecler, lıa bqeri 'bir lift.u', mazur ıörüle. 
rın bu hareketi b•r başarı aaymala. bilir. F'MııM karpmn.dallnlo de kendi tlkrinl belenmekte 1ıbimle ayni hakka 
rina karşı Almanlar tam bir fiyaa.. sahlb oldaiıuıu kabul etmek p.rille.. 

ko olarak vasıAandıracaklardır. --······------··-·------------

Kendimlzinkfne uymayan hlr ttkrl Jıle lbir ka.rşıla$tlrma ve incelemeye tabi 
tutmadan reddcUlğ{mlz takdirde rk.ierlya sararlı çlbrıs, lıdenmecllilmtd 
açıkça söylediğimiz, muhata.bımızı fstibfaf ettğimlz takdirde ise Jü:nnnsın 
el~ Jı::ızanm.ış oluruz. Rakkımw kullanırken ~larının da haklal'ını 
kunanmalarna mUsaade ~delim. 

Vecizelez dökmüşWdür. xe.slmler 7nı> • 
mısmlır. Pab.t cm~ aclı atlında 

açtı&"rmız kapılardan Tül"k Iııklabına uy_ 
run bir çapta. bir kafada bir vadıkta 
g-cnçl~ ka•nclıiunw 4a bilmem iddia 
rdeblllr miyiz? 

* Bidlseler cösteriyor ki ve Maarif Ve. 
kilinin nutku da a.nla.iıyor kı bur:ıin ve 

,.arın !~in bir memlekete temeltaşı olıı. 

cak bir blıpf.:ı ye!lşmek gerektir. Fer. 

din hürriyeti millet.in hürriyeU için .. 

cllr. Yani "fcrdlcr yalnız milli bıinl' e 
içinde varldrtırtar, ferd yoktur, millet 

•azdır. Bir ı;a.pta, bir rah~. blr kafada 
fttdler en kunetli mlllcU turmuş olur. 
br. 

Fakat ister baprı, !ster fiyas'ko 
ister ikısi <>J'tası, ne olursa oisun 
Sa..nt • Nazaire baı:k nı g bı Bou. 
logne baskını da hem hedefi, hem 
çerçevesi ölçülü biı harekcıttır. OL 

1 
' 

Sehir .. 
sa ol 6 .Aıimıinlart az ÇO~ sinirlen - u· • ht k 
d rrniye, ir.uvvetkrinı tetikte tut. ç mu e ır 
mak zorunda b:rakmıy :ı yarayabi. k 240 
l r. ilerde yapılacak geniş bir hare. arpiti 
ketlerin ba ng:cı,provası değ ld.r, 

Lonc:hadan gele telgratlarda söylen kuruşa satarken 
dıği gibi bır ke~f hareketi bile sa-
yı amaz, ziora lngılizlerin Fransız top k ı d ı 
rağ.nda derinden duyan ı:ulakları. ya a c. n 1 ar ı 
h ~erl~şrne vasıtaları b~lunduğu üp sviçreye 3 milyon franklık mal ihraç edilecek, 
hesızd.ir. Fransız topra.gtnda ne ka. Fiatı 23 kuruf olan karpite ba 
dar Aımanın ve hangi no'k\alarda k d r h. b. /' . t 
harekete haz:r tutulacağ nd-an ha • a ar a lf ır '~! . •• eyen 
berleri olduğunu şüphesiL saym11k wçlular kıyafet degıflıren me 
İcab eder. ı murların yaptıkları bir ciirmü * meıhudla yakayı ele verdiler 

lngihcre bugün yapmadığı çık.ar 

Bulgarjstanla hususi takas usulü esasları 
dah:Iinde ticaret yapacağız 

Her iki devletle imzalanan ticaret muahedeleri hakkında 
~hrimizdeki aliılıadculara yollanan tamim 

ma hareket nı ılcrde yapcır mı, yap İhtikar hiıdiselcr:niıı devam ı bir 
maı. mı} tarzda takib ve kontrol:le meşgul Hükumetimiz:le, lsviçce ve Bul - da 50 Jiırayı geçmeyen ımal'lar ıc;ın 

• _J k _]3• • ı l 
Bu, öyle bir suadır ıld, ona nıe olan Eımn ıyet Müdln'}uği.ı mali po • garlstan arasınua a teuı.mıı c:I an menşe şahadetnamesi vermek mec-

müsbet ne de menfı b r cevab ver. lıs ve ikaçakç l k b Jrosu memuıl Ti ticaret an}a§llla!arı hakkında Tica. huri yeti kallcllTllmıştır. 
mek doğru ohllasa gerektir, her . e. dün de üç mu!htckhi cürmümeşhud ret ve Gümrü'lc ve lnh sarlar Veka .1 Üç milyon İsviçre frangı değe. 
yi ç.karma harekctınin ınuvafl k hal nde yakalamışlardır. let1eri taraf:ndan aiakadulara bir r' nele yap:lacak otan ilrracat:nılz 
olmas: içın gereklı olan şartlar n Haldarındaki ihbar ve i<ld ayn tamim göncJleri!mi~fr. Bu tamime ' da gönderilecek mad.delerle ayc-Jca 
bir yere roplan.p t planamıyacağ. naznriln; Galatada Kemeraltı cad - göre 15 Nisandan iıtibarcn mer'i - muahedede teSbi.t edi}mi'ş bulun • 
na bakar. E.ğer bu şaıtlar günün b. desinde 84 numaralı madeni eş.ya yete girmiş olan muahadeler 1 sene maktıadır. 
rinc:k bir ndkııaya topl'anab linıe lı;- fabrikası &ahilıi Ragıb Kut"hı ile ku. 1 rnüdd~t1c ~etik& ed lecekler<lir. Diğer taTaftan Bulgari~tanla ara. 
gılizlerı kara Avrupasında bulabı. mÜJ.yoncu HaM ve İst'mt)adıs ad- İsviçre ıle e:rıamızda yapılmış o. mızda yapılan ticaret muahedt'slne 
liriz, eğer bu şar.lar bir ııok'laya larındaki suÇ?ular, toptan satış fi. lan muahadeye göre her iki taraf göre. ıki memleket arasında ) npı • 
l1 p.a.namazsa lngıL:zleTin lngiliız a. at! 23 kuruş olarak te~it edilen h~suai tak~ suretile ih~acat yapa. lac.ak olan ticaret yalnız hususi ta. 
dalarında kalaca:ıtlarından emin ola. karpitin beher Jt,losunu taşralı b r bıleıceklerdir. Ancak lsvıçre pfyua. kas usu'Jilc yapılacakt1r. Ancak ta. 
bff riz. tüccara 240 ku~a.n satmıtlardır. ısı nazarı itıbara. alınarak hususi ta. kas edi~ecdt otan maddeler iki gru. 

Bu şarlt!Iar nelcrclir~ 1 f.radakıo bu n ı.~:>-ts.z. ıa .ı.:. b la. kas muamelekrıı tamamlanıncaya pa ayrıltnıfjlr. Menşe ve cinslef'e 
Ameri'.ka et:kiın harbiyesi geçen.. hare p iyasadan öğrenen taır.alı lüc.. kadar setbest dövizk mal ihractna göre eyrılan bu iki grupta hangi 

lcnle fngiJ.ercyİ ziyarete gelımişti. car meseleyi zabıta)a b'inlı.rm ş, suç müsaade edilecc*tir.Muahedede ay. maddenin hangi madde He tak.as c.. 
O zaman bu ziyaretin çok önemi ol ]ular hakk:ında tak bnta geç lmesi - r·ca tacirler ldıine bazı giimriik iko. dilebileccğw gösterilmi, bulunmak • 
duğu ve 'kara Avrupasına yap•la. ni itıtcmi~ir. lay1:klları da göeler!lmi tir. Bu ara. tadır. 
cak bir ç1-armn hareketi ıle ilg li Had~yi bir cürmümeıJıud1a tcs.. ------------------------
bulunduğu uzun uzadıya söyleneli. bit etmek i•eyen mali pa&is ve 1ta.. Pi . n ~·· çeltik ekim Polis müdürlüğündeki 
Am~rikal: g:.neralın lngilterede ne .çakç.lık. bürosu memurlarından ıki 
ler konu§tuğunu ve Amerıka kıt'a. polis, ik'yafct değ'ş.tirerdt Rag.bın ve satışı serbest ihtilas maznunlanndan 
lar .nı teftişten başka neler yapt • ğ • Galatadaki yazıhanesine gitmişler, 
nı etbette brlcmeyiz. Fakat Ameri. taşradan geldiklcr'ni ve ınühim rnık bırakılacak biri teslim oldu 
kaya dönüşünden &onra Amezıka. tarda karpit alacaklarını söylem'ş. Bugüne bdar çeltik mahsulü Emniyet Müdürlüğünde vukubu. 
dan gelen telgraAarda Avrupa ltıf a ller.dir. Toprak Mahsulleri Ofıs.• tarafından 

'- ~ı_ • • tl R bl 1 } H 1"1 ls•i Jan ihıtilis !hadisesi.nin muhakeme • sına b".r çıkarma narcs.etın•n yap • ag 8 or'taK. art a 1 ve · • müstahailin ·elinden alınmak.ta ve 
aine 2 nci ağlTCezada d"'un öğleden 
evvdf devam edilmi~ir. 

mas: için vaktin henüz ç~ erken, m iyadis evvelce taşralı tüccara yap. değim1en1ercle pirinç haline getiril. 
haz· rlıkların da pek eksik dduğu tıklar! g"b karp'ıtin beher kil:>suna dikten eonra, gene Ofis kanalile sa. 
ıdd a ed: di. . . l 240 h."l'll i t"m. "!e rdir. Bu fi ata tışa anedihne.kıte idi. Önümüzde 

Bu, bir hakıkattır, fakat çıkar. razı olan memurlar. 2.fO 'kuru~an ki mahsul içıin çeltik ve pirinç alım 
ma har~etin n. yap.ılması iç.in vrık. 152~ kik> !karpit satın. almı.•lar, be. ve satımının serbest bırakılacağı 
tın gehnış, e&sılderın tamamlanmış del ni ıruçlulara vermı~erd r. eöy1enmektedir. Buna da scbeb e 
olması da yel ~ez. Çıkarmaya ta- Bu suretle cürmümeşhudu tnrnam kimi ıeşvi'k ve hu suretle halkın 
ha olacak l'Oprağ n da gcli;rniş ol. !ayan memurlar, paraları kasaya d :mühim bir g:da ıh~iyacının layıkı 
ması lazımdır. . . yerleşirmeğc 4'Jkan Üç ııuçl~vu . 8 veç!ıile tatminidir. lst'h&al mınta 

Tarh bçı• gö!rterll kı 1809 da yakalam·ş1arıd•r. Ragıb•n arıdıyes n. "-la _ _ı • • k. · ba.l 
.v la -.a rlnıua pırınç e ımıne "'an -

Escaut nehTI k y•larına yapı n ve de yapılan araf;ltlllfllada da "tok e • B 1 · . · t ·· . l mıştır. u sene, geçen sene ere nıs. 
hezimet ıte netice enen mustesna dilm s 71 fıçı boya bu unmu~r. b tl d .ı._ ....ı ı_ t h ek'ı__'••ı' 

l · A '- ı " e e ana ..,o~ o un1 lmu.,- r. 
olmak üzere ngılere vruya &.iyi- Rag·bla iNÇ ortakları 1 nu,....,araıı B d dol .. .. .. d k. h d 
sına bir ç·ltaıma hareketi yapmak milli itonmma müddeiumumiliğine dun an 

8.yı onumduzh e 
1 

kasa •1 · · · h . an sonra pıyasaya a a ço ma 
ic;·n daima ~en.d_ıeın~ tu~ıya azır verılm.ı:lerdır. ç•kar:la'bilecdktir. 
bir halk veya muttefik bır ordu ~u- ----o 

_ ıL) • b h _ı.._..ı bıle L~herc kendi kuvvetleriıu tehlike. ---
lunmasını bcır. ermş. u arucıe ıngı 
küçük devtet1eıre yanhm vadedu- ye atamaz. kaklı 1.: bu kuvvetler'! "Du:nlupinar,, vıpuru 
ken daima 

11
imk.an niııbetin.de» kay h•rbdeo 90nra da muhtaç olacağını 

dün 

Geçen cdsede tevkifine karar 

verilen, fakat ortadan kaybolduğu 

İçin hakkındaki karar infaz edHe. 

miycn maznunlardan kom is.er Ne. 

cati sabab.1ey~ müddeiumumil"ğe 

geletek te&im olrnu§tur. Necmi iae, 

henüz. yakalanmaml~lr. 

Dünkü celsede bazı ıahidler .din. 
lcnmiı, bunlar hadise etırafıcıda faz 

la bir malumat verememi'Şler, ea • 

dece maaş abıak İçin daima suç • 
lulardan mutemed Osmanla temas 

ettiklerini söyılemf~!erdir. 

Duruşma, .dj.ğer şahidlerin ce'lb'i 

Hastane :le sıra 
bekliyen vatandaş 

* Bu dolra blr cluşiuıcedir. Ceml)'et nl. 
sambn, tabia.t kanunları lıerhııugl ı.ır 

u.z\•i,yeUn yaşıma.sı içhı ona bir dış mu. 

clafaa 1ta.bağu ve ~ de lç ya.ş:ı.m:>. mr. 
kanlzması ayınnışlardır. l\llllrl de bir 
uzviyettir. Dış cephesi J'tkpare olacak. 

tar, iç cep.besi de pli.rıh. metcdlu bir 
hayat mekanlunasile &echlı. edilecektir. 

* Sokaia bU'akılan çoook, bldırunc1a 

oyna)-an çocuk, \'e bllelind: bir ı;an'at 

bil~il olmadan kolt.:atuoda )aldıılı dlP. 
loına Ue cemiyete ıkartı6an genflcr plan. 

51%, mclodsıız blr bayat mekanlznın~mm 

kurbanlarıdır. 

* 

Dıin matbaamıza İsmail Anal:ıy 
adında lh&lyar ltlr zat nlerek ken. 
dlslne muaftlleUe lrahuualma .. ını Is. 
WI: «Aııkaradan rellyorum. nöb 
relderlmden 'ft romalmnadıuı hııab: 
yım. Mdtekalcl lılr memurum " 
kimsesizim. Burada. nıuayenc oldıı. 
ğwn doktorlar bir müddet için ha _ Başladılım yere donuyorum. Çocuk 
t:ıllt'de teda•J edılmeme Hisum gor. kin, genpllk için güzel fikirlerimi:A, par_ 
diiler. Resmı şekilde mlıraca.atta bu. lalı: veclwerimlz oldukça zengindir. ~-
lundum. İstanbul SıhhaC. İ.$lerı Mıa_ ka.t hayat ölçüsünde l'Üzel fikrin yeri 
durlüğü beni Cerrahı>aşa hastane.J. )'Otttur. Vecizelere gelincıc artlk diş ma. 
aıe condcrdl. Fakat. bastan~ boş ya. runu af'işleırl haline '1uşmıişlerdlr. Blb. 
tK bahınmaclığmı soyliyerrk ibenf yona kl Tüııklye cndustrl hayatında 
ka.bul etmedi. Şimdi otel köşeslnd~, henu:r. geridir. Yani daha açılm:ımf$, 

br.ş para5IZ ve bit.ldn bir haldP. bek. )"a;rılmn.uuştır. Bu ungln memlekette iş 
llyorum.o Rasta mMnurun mua\'t'. adamlarına, mü!dıassıs ellere ihtiyaç 

nete muhtaç bir halde bulunduğu vardır ve SSll ftiısacli l&Uklal bu rllerfn 
muluıkllalltır. Keıull ine miln*ün •. emelindedir. İddia edebilir 'Dl ·~ ki nü. 
1aıı yard-ın alilladarla.rca yapıb_ fllSUn yüale kırkı bu lkhs3dı fstlkliill 
catına aninb. tuanacak lnrat&a yetfs1lriyoru'l'l 

\.. ...... --------·----'.) Çocuğu kaldll'lmda.n, mek'.eb cönuilş 

Çay ve kahve 
küçük şişelerde 
satışa çıkarı· acak 
C~ü?en füzum Üzerine çay ve 

kahve satıŞlarının hükumet tarafın. 
dan iyi konımol edilebiPmeııi ve he~ 
müstehlikin ihtiyacının kolaylrkla 
karıılanabitmesi için bazı dı:ararlar 
alındığını yazıtnıştık. Çay ve kahve.. 
nin bir inhisar maddesi haline ko • 
nulması için piyasada aatışa arze • 
dıilmiş veya henüz arzedilmemiş o. 
larak depoda bekletilen maHarın 
miktar'lıarı tesbit edihn'ştir. 

Dlğer taraftan inhisarlar İdaresi 
çay ve kahvenin tevzii için gen·ken 
hazırl:'klara baş~mı;tır. Paketler 
dahiline konulunca kahve, çayların 
wmanla bozulaoağı gözönünde tu. 
tularak 25 O ve 12 S gramlık şiteler. 
de satılması muvafık görü?mü~tür. 
Şişelerin ağ-~ı kapalı olacak ve bo. 
şal :nca tekrar iade cdilecdctir. Şi • 
şeler Papbahçe şife ve cam fahri. 
kasına ısmaıllanmllllr. Ha~ırlık\arın 

1 
1 

~ci haıb ve devlet kapıknndan kur. 
tardıbmız cito bunu lcldla edcblUrlz! 

c.23ur.lıan C alıid 
................................... ·-·············· 
,_K_A_u_Y_v___.I 

CUl\IARTESt 25/ıl/1942 

'1.SO: Saat a,.an, 1.33: Haflf prucram 
(Pi.), 'US: Ajans habetlerl, S/1.30: 

Senfmıllı. program (PLJ. 13.31: S..a.ı :... 
,yarı, 13.33: ~ eıııertert. l:Us: A.ians 
habttleri. H: ~liiı.Ik: IUyuelleumbur 
bandosu, 14.45: Konusma, 18: Saa\ a. 
)-arı. ıs.ol: Bad70 eocak kliibiı. ıs.ta: 

7.Jraa.t takvimi, 18.55: B.Ml10 dans or. 
kest.nısıoın htt telden pro~ramı. l!'.30: 
sat ayan ve ajans ~CTleri, 19.45: 
Seri>eat 10 da im, 19.55: Fa ıl heyeti, 
20.14: Radyo gazetesi, 20.45: Şarkı ve 
turkiiler. 21: (BQ11Jı Mlamlar), %1.15: 
Dinle) lci istekıerf, 2.1.45: (Po a kutı:. 

su) , 22: Ba4yo salon orkest.rası. ıZ.30: 
aat ayan, ajans haberleri ve Mrs.1.lar. 

r' "" 

lstanbul bo·rsası --
24/4/9'2 a~ıhş • kapanış fla.tları dını ku1lamnış. yolladığı kuvvet ise hcsab etmcnıiıı olması hatıra gethi. Pireye gitti 

hep küçük ölçüde y&Tdtmcl ku,"Vet lemez. Bu. lngilterenin asırlardan. 
ola~ak kalmıştır. Halbuki bugün heri takib elmiş -okluğu kılisik bir 

Yunanis'liana yiyecek maddeleri 
götürmilic olan Dumlupınar va • 
pııru dün saat 15 ıe Pireye hareket 
etmi~tir. Dumlupınar ·ıap!.lru bu 
ıeferj.nde meb'u ların gönderdiği 

İçin talik edi)miştir. 
=============== Mayıs başlangıcında tamam olaca. 

ne Fransada. ne Bc!çikada, ne Ho. usuklıür. Bununla beraber lngiltere. 
landada ne de Notveçte lngiliz OT. de bu kJliıııiik. usulün bırakılmasını 
Ôu•unu ka.rş•layacak dost. a.yni za- iatiyen ve giıttikçe kuvvetlenen sol -
manda da çdc kuvvet.lı bır. ordu culardan müırd&.cb bir cereyan 
mevcud değildir Böyle bı:r vazıyelte mevc.uddur. F*at bu cereyan he. r 

TAKViM • 
,;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,=======9 lngi'lteıeyi İngiltere yapan ih. 

Nisao tiyatı temelinden unutturacak ele- 1 5 T E R 
1 NAN, 
iNANMA! 

120, diğer vatandaş!arın 31 O ve 
Yunan konsofomancainin gönder • 
diği t 50 llooli ile 2111 ton yiyecek 
maddesi götünmektedir. 

l\uml rco• 
18u8 

25 

nüz kılisi'k ltaidıehm yıkıp atacak.

1

ll • S TE R 

1 
receye 'heoüz. gelmemi;ür. 1 te 

Arabi HDO bahar harhi bu §artlar altında baŞ- ı: u ~-ğıd bobinlerinin içinden tık. ren ötrenl)oruı: ki, bu muka\"\'alar 
,!!!! bmak üzered' r ve öyle gelLyoT nı-=ı mukawa. boruları depoya n•ı:v.o. S-Oba.ya atılmıs değildir .• 'e işe 3 ara. 

Cwnartesl -J\İHD Ka•m ki bu !bahar harbinde in •ikerenin ruz. Fakir rorunen blr adam :>ı~ını mıstır, dlye dıisıinmeylnl:ı, ııiytiyelim: 
169 oynıyacağı ~o1 gibtikçe temporu ar. 12 

tacak b ir deniz ve hava bukınları 
lı ~ ~~AK (. r.. y R. ahır ~. yapmakıtıın ibaT!Ct kalacakltr. Meğeır 

9 
"'- ki bir no'kıtada ihtila~ çıka, meğer 

4 14 ki f ngifiz ordusuna müzaheret ede. 
08 08 J 6 c~ ıdoet i>iır ordu zuhur ede, meğer 
ô~le ikindi .-A-k-,-.-... -:.-Y..!at-.1ı ~ ki şa~'ta AıJman ordusu yıkıla .. 

:.. u. 
c.. ~ 12 

"· {> 1' 

ftiTaf edeli~ ki şimdiki halde bu 
s. l .J. "· ı o. i. , o. ihtima'leri ~tıdatacak belirtileri 
17 01 19 68 J.1 89 göremiyoruz., 
11 oa ı2 - ı 41 /, 

&~ •• ,,,. u.,4/SU9a 

Maka.nam itlııa ile düzelUlerek CÖtmÜŞ, yalvarl)Or: 
- Odunsuz kaldım, tanesine bir k~ıı,..,i hdıo lskarpinlrrine ko.sclr 

kuruş vereyim, bıuılan bana \'eriniz, olarak kulb.mlmışiır. Ya1ntA cördo. 
sobamd:ı yaka! un. 

Bu mukavvalar lılzlm için bir kıy. mem Jizrm. Muka\'vanın üzerine ince 
met değil, adama. acı) arak isfediılnt ur nalln·t .. bir kösele yaprağı eklen. 

verlyorııs, fakat bir ay sonra tC1'o:ı.dü. mlştfr. 

iSTER 
iSTER 

iNAN 
iNANMA! 

ğı söylerrmektedir. --<>-·---
Bir yavru apartımanın 

beşinci kahndan 
düşerek öldü 

Dün Talk.simde 1 yaflarında bir 
çıoc.uğun ölümile neticelenen feci 
bir kaza ohnu§lur. 

Taksimde Tadabaşı caddesinde 
Urfa apartımantnda oturan ve t

0 

• 

carctle meşgul1 bulunan Orhan adın. 
dn bir zatın 7 yaşlarındak " oğlu 
Alkan dün apaııtımanln beş' nci kat 
dairesindeki pencereden so~ağa ba. 
lcarken müvazenesini kaybederek 
düşmüş, vücudunun rr.uhtel;f y~rle. 
r inden ağır surette yaralanmıştır. 

Bu müth'ş sukutu müteak•b Ş:-şlı 
hastanesine kaldırılmak ; tenen za. 
vaTiı yavrucak yofda ölmiiştür. 

Cesedi muayene eden nc!t' ye d-ok 
toru Hikmet Tümer Alkanın gömül 
mes ·ne iz· n vermi r. 

1 

ÇEKLER 

Af!hıt ve k,.p;ıı.u.ş 

ondra J sterlln &.%2 
._. __ Yorll 

lot Dolar 130.'10 
'~cncn'fl lOO int~P". S0.36a 
:u..cırta IH ~ lU9 
-.ı.okholın ı 00 isYeç K.r. 30.72 
Bir altın ILnr. lS.30 
14 ayarlık bir gnm 
külçe ıı.ltın 

. 481 

Esham ve Tabvllit 

TahvDilt anBine muamele olrn!I. 
mı 4 ır. .. ... 

r " Yeni tasarruf bonoları 
da eıkilcri gibi her 
keseye elvcriflidir. 

5, 25, 100, 500 ve 1000 
liralıkları vardır. 

... 
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Çocuk .haftaSI mDnasebetile 

Süt meselesi niçin en 
mühim bir meselemizdir? 

C BaYacılık miltahassısı diyor ld .::::J 

Şa~(<- .~eplıesinde kıgamet 
gunu yaklaşırken ileri 

sürülen fikir ve mütalealar 
. . Yazan : Mitat Tuncel 

Sütle insanlara geç :m hastalıklar, bilhassa 
hakkında yapılan tetkiklerin neticeleri 
ya.zan: i b r a h i m Zati Öget 

verem Bır .:ıl'lıA>abac li&ıl'dıeıdır. gidiyor ikinci bi ..ıı.. •• Hiçlbir ukori ya:ı.ı yok ki b~ .. r .. ce~.·e teŞkılı de bulunu.! hat.ta başka kuvv 1 . 
b~eain. Faltat. bu ilkhahar <l~ ~: du::ı~nb~ı:e~ikFvve!rie~ın ıçekımek, bu sure~! e;~rk dece!h:ya 

~k~lı feY i~ahvakit gelecek~ A:Lna bul etm-dt h3.tah, ria.ha ~nıs: :h dekı Sovyet lkuvvıetlerine 'endırc~; 
na af' geld ve geçiyor li.k.elidi B ph b man>ı yardım ecım ş olmak d' 

yaktnda binlenbirc yaz gelecek: )erde :İabi~ırce1 ~ ambaşka Y.er. Jsv'çreli Albay Robcrt ~o:t:; 
aı ae .....,. .-ı bir - ,..1 , _ - 1~1 •- ...._ ........ ,. ....................... k. Bahuı odadan kald,.an bu 0<ne1" .. lng'I' ı,' 7e gneıel~ ne geçen haha Gazetta de Sa 'd S 

0 

,.,.., •• .......,.....,. _ .. ,_ ..... - .._.,. .Uıtlıhald.....,""' Ue nrem .ınrdl .....,ı gibi ııiddollli kıı nad ,.n gÖ•Ohnu "°'e . 
1 ız ava u~•tl~inôn g..ı, ,,.,,..,, olduğu bi, makaled,";,."h:, ' ~&t11D:Abma •iiıPW lııir kıı.tl.iir aut&ldır. birçok defaler siriiimliııtiir. 11'78 de b.ııhaaıhha noktal na.aarmdan sen a~ . tür.bMehwi~in bu suretle tece1lı~ ;::~J:;!:~ ~~ ~~·, mhü.: ların büy~ bazırlıkle.rından baah: 

......,. Mı.l'e .......... - ... ._. ..... U-0-l 111 • 11"" ...,.uı.n-........,.... bal"ı'-1_1.,.<kl "· aca a. a..,. tuafın l•hıne kaydedıl ku ed . , , 
8 1 ~an •- oe<mektefa. Albaya gfüe hed 6 t.nuı. satılan ~ uu:e siiUe ~ aaa.t 364 dim.eri Q&ta'...aa ba pil ıılra1et.ılrem lnMR1ara ıeeer, bu artık t.amameD melidır? Tabiatile hangi laTaf ge. va vv CT ru yenne mıhlamak ve (~'&DU 4/2 deı e 

, "Son Posta,,nın bulmacası: 9 -<ı ı ilGar~ lıılr aa.ııtlmeke ~ NID ~ ~. ım ve 1Hı ta.rlhteıı son.. kabal edlhalş bir 'f&luadır. Do!.&or MlU'. rck ıulkeri, ger~ pol ı. it haz rl kla. 
illa& en .m~: 11a müteaddü inılllz clokıoriarı blreok tel 1911 de Şea dö Parlmaıttn'de meY. rını daha iyı yapmak ve daha çok 

3 8&a.t soara :u::.ecı salcmlania dllterl nailtrOknıı sob.klar. cud sal veren laeldcrln y&i'lde Jı.ırluam kuvvedenmeBt fıntatını buluyona 

4 
» H.sM da ıuııQJan ııü&krin lçıade bu!m~lardır. veremll eldutwru raporıle blldlrmlşUJ'. bundan o müstefid olacakt•r. 

5 
• 89,Ht l[u - Jt•I haaiahğındaıı fyı olan Holandada doldor Jonl I..i1d lff!hrlnd~ Allma.nyaya ka~ı ik nci b"r cep. 

ıı 1> • l ,JtO,IOt ı.troek ti;TltilMSa Ye manııltra amele ve Dlf:TCJDd lneltlm yuzde otaı; bes nlabe. he açıllması v-c şar.k c phee le bere. 

Soldan ı;ata: 
1 - Şehrlmlııde 

bir semt ve bir 
idüp (19). 1 27 • • 3,etl,Mt 111!1n'ob sö • toiJullaraun elterlncleft deıtler dAtil. tinde veremli &ibi, t veçte doktor (R". ~r makaa":arna bir hereket 'crası 

rtil•~· 'diliii aman it-- ae kadar arl oı • ner) siit w.c-en lDeklcrln yülde ylr.ml be için Loındorada yepılon göırtetilcr SDUellıi alkNWaı' iki k_. a,ynJı~or: dtıt-G lııCmed .. erhulen böyle ellerle 8inlıı ~rltüllne musbet l'rvab Yenli büyük bir ehemmiyeti hai:ı.dir. Fa. 2 - Bir ev e_ıya r 91riıaci.1ıer18arnıkk. 7..t ....._hk nakle&. ili& •t-IK Te illa •eriler de siU kain. i'!Di, yaal 'Veremli eldnlunu ıeıdermlıs. icat bu cephenin nerede a<: l ıb'le. sı ıtı. Bir erilek " 

•C7eD ..ık.rNiardır . ..,__ ıı.tat.&e ıa:ııJA nm "'ı-. dÜflttler. 18711 .. ın,tıı. ro. Ur. tnnı (t), :ı 
m ıı:tarda çoplddtlıw:1 TÜit süUin w.1nr .e 1812 dea lMS &arilalne klMlar' •i. ~ milkaddld cl•klorlarm ta. ccgınl lke~t'rmek kolay dt-ğilıdir. 3 - B&rakluak .. 
kltt'n bo:ı.arbr, suiön rtehneli. siHan riien sacnlluda prol"9Ör Novmaa bu.. haniya.&4 veremu inek Mle4iaın ,.Wc o. Fral'llaya b r ihraç hareketi 3·apmak (4), Padlsab kulA 4 
acıla!U1188l. baııı ıütlenn ~ kır. nu teıslıiıl etınfttenllr. 'tuz nb'betimıe olclatuna iesbll e'mlştlr. Franaanın vcınnio olduğu 90n karnr. bı (3). 
mızın1'rak bir bal akn:ı.ııı, ıııaunam .-.ıı 1914 de ~ &"iritlm atır bir k•ıl SüUe ?er•- _..__ ... __ .. la Akna~a"'la tam b t işbirliğı yap ' - !lir apor ~ ~ .. ·--·--• arama• ve 1 le 00 k. ., 
san kesltlllMl.lliıı sebebi itti> bu S~lıt sa)&mmıU llMll$fin sit ~•ui• ve ıritUen bulmak IDCl'lekısl biraıı m11ğli~tır. mas arşıs· a art !dolay bır ·, , B,,&fına bir " 
mikroblarm ıaaıtyeUodciı Uerl ıe11r. BU.. fel41tt çfrtllt miist&lıdcmln ve amelesi., Çiiakü &öt içinde hplu YettDl miltro_ olmaktan çı1cmıştır. <cU» ~llne ı.ıtllt. tJ 

l 2 3 4 5 6 7 8 

--·1-1-
10 

nun fylliil şudur ki sittc bus:ılc ceJe:n nln ~· ~epslmn kaıuldan basta yat. bu eT!ltı.fında atter mlkroblar ıirtililJ'Or. Son haha Ç nde lng liz hava kuv lama ıl). 
ba bowkhddar cleriıal fösle rörliliit' ve tlk)arı Ye bu sııreUe kı:nl sail"uUllD baş Ba sebeble bir yanlışlıta mahal nrme. verleri ,:_.nıdi Fıransaya yüzlerce tay 5 - Cihanı zap 7 
t~b'ı böyle süU r lıuUanıbnada:ı a ılır. ırösteroli!'i ıörillmiiştllt'. l\lalilmdur ki mek üzere oc* dikkat et.mel< !Azımılır. yare ile aitınlar yaptılar ve Abnan.. t.eden hukiimdar • İklnd kıs- mübtm hastalıklar na.ı.Je. ba'Zı inıfliz nıüelllflerl tmlın me~lnl En tylsi böyle bulaşık addedilen ıüt. yada < Lübcdlcıı, uH.ım.burg11, lana l'erilea sıfat 8 -- --------
d<.'.ıı mikroblardır: Bu b:ı.stalıklaıın bl.!J.,da&ma haynna.tıba\arlyecle at"arlar.. hm lıobayla.ra Fınca elmdt Ye bu bay. <ıAugsburg>ı g bi mühim şeh ıı'lcd (8). ını sn·uUe sa.;racaJ;ıs: SilUM geçen )thtalıklardan brl de vanhnb.rı a.l.ınaea.k netlıeeJe ıore va cndüstıri mcr'kezlcrtni buyük b r §l<l 8 - Orta (3\, 9 t±---- --- --

1 - Tifo: Sütle Ufo bMbllltnın el. kolf-.rachr. Tifo ,.ı1r1 kolera.nm da sütle ziye-t &lmaJal'.I'. ~etle bocmlbarıdıman ctt.ıler. Norve9 Rıa:rva .. n saııı (C). ___ _ __ _ r:ı.yetı çok C91ridcnberi tc:ıltlt dll~fl bir sfrayetJ rcırülrnüsüir. Haikln'e ıöre tnın. Bilhassa ha.)'W.nın ntf'm!.'I rl verem! 1 manJarın dıa hücuml r y puak '7 - Boış toprak .L -· ---- ll 
Ylli ı!ulll'. Da.ha l877 de proftı1ör .lakod eh slite kona.o nılkroblo sinekler mü • ll9e süt ile sirayet büsb tün b:\rh; bfr tahrıb ctıtıiler. Fakıat biWiin bunlar (4), Arıık (.,5). === 
1rü uk br tifo aal&'tnıada 7ÜJ!ıie on yeıll bılm ~ir rol cıynamaktııdır. Gertık fO • tehWtcdlr, Vrttmll wklenle mnnelerin b3ZI gem leri ve 1 man te a e i e 8 - u (.,), Ortaama bir «Aıt S llne 1 C - Müstamel ailı bir na.kil 

nl•b• ınae ""' ........ ~ile bol-L ""'"'""' ,. '"""' b ,ü>l"i .. ,.. ....... ,.., ......, da "'"" •• 1141" No. haıta Fm .. ız .,ı.· M ne ka a ku v • -ilk """"""" '"'' (2), (9), ...,.._ 
Doktor SaJ"der lll'JO elen 1899 a kadar hu'abldarı•ı tedid den koli sil de kar 1913 de 859 vueml ine n rll be • v r erile yaıpı)an kuçuk akınlar bu- 9 - Ölüm mt' ti (6), Elemek~• 
muhtellf - 635 ,....,,._,.. _,,.. ıı, .ın•,. ""'" !lHbUH Koll ind• -• ,.,.mı bulma,.., ' uda b' cc.,,h• aç lacağ n , ç. = S. 

6 

- .,,... Uilu (21, Ndl ... ., (>I 

•• rene .......... ,..,., on'"" .ı,. BaoO ..,,...,_, -b t•''"'"" ••lc•. "'""' da ha,..anm ,.,..,.·nln .. d la •ine de l•t eı.nez 1 t;z to - tıaıı.ı .. ,. ile c•ı. BI• bA""et bl. .. ,.... (!). ' 
...... , ,.ı.,oblu .. ı :rolD• ,_, .ıtı. ı..,ı.. •• ""' ..... rl, -· ,...,. .r~ı.., old•tu .... , hava f lolu n n bl<denb"e torn (6). 6 - Sivri _., (31, Nola ıtı. 
i.<nl ,-...,.,.., l9tl "''""''""' .... Ruo""' ...... .,, hw-.....,n ha&ta..d.hl•on ba t ,., "'""'"' 11, .....,., ,etle ope.atil h• e eti"' • ..,.,.i 1 - SlnkUll> (1). 

J 
nd< ..................... topboau hP d• '"'ile.,,..,,, •iti .., dab> m-"n olm,., Bey~ vak'alanla .,,.... oon gunl""I Lond da yapı n '· da <n ylilı9ok bk mi 

1 

- lslhn dininde mokada.. ı., 
b: • "'l>lcnlo dalma """"''"n """"~''' """ nadh' ı,. ae halli kndu. mikrobunu• otitl• ınt bll çok • ...,. ,.. kini ha.4> ye top! n ında alm ol ,.,.,.; """ ola o bl< "'"'" m, " !10) · 
18.20 nbılae4.lndtı 

111

1kroblu sliUer vası. ıı.astalıtınm bl.~ bnan siU I~ .. ırayet et
1

b1ttabl içenler için de tr.hllkr 0 n ~te duğu kararların ~ilk m dclcs nı tcş.. 2 - Eski bir Arab devleti (5), Bil 9 - Tem bil- emir (2), N'*t ela 
la.sile valnıb9lclutu ıesbit ed1Jm4'ir. Ui'i l'OM&l~r. Fakat ınıtle reeen en Devamı 4/! de) k ctae gere'kıir. K aria§lllrl lan barf1mb;in telifflrı11 (2). t (2) Tend ,i•:.~ (

2
). ~-- - .-_ - ....-... .- -- -- - -- .-. ....-.. -- -- .- -- -- .-._ -- - -- -- -- ...-.. -- ...-..._ ...-.. ...-.. ..-... .- ......_ _....._ Od l d Al l L JSi 'a.J"'• -~~~~~~~~~~~~~~~~ma cuu~na ~nara~~~ 3- r~~(3),~~ H-~~(l~. 
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uSon Poılım nın IGl'İlri telıilııın: 8-t 

ftJıH!!~ 5• JIPATR.ONA HAli-L. 
e~iyaya yüz vermek ister mi der. 
si.z? 

Albd.ülgani başını .;alladı: 

- Hüküm.dar kısmına güvenil 
mez sultanım. Aşurı hodbin olup 
kenıdu nefisleri için her şeyi fe -
daya hazır bulunurlar! Çünkü siz 
kend.uleri nazarında hakir ibir biz. 
me1fkıArsı.z ken<lu ra·hatını sizi fe_ 
da ile .kazanacağını bilürse sizi 
çiğneyüp ba~ası>tıı elirıdcn tutar! 

- !. .. 
- Kalaylı.koz Ahmed Paşayı ha-

tırlan sultanım. 

- !. .. 
- Ya Baltacı Mehmed Paşayı 

düşürnnez misiz? Merhum dahi siz 
f(bi teberdarhktan yelişrr.e idi ve 
Darüssaade ağası; yazıcılığı eyle -
miş idi. 
~! ....•• 
Aıbdfügahi Efendi oda kapısına 

dıoğru yürüdü: 
- Sebat ve ısrar eylen sulıta • 

ruın. 

Lbrahim Paşa 
ğe davrandığını 

yürüdü. 

ihtiyarın gitme • 
görünce udısıra 

( Arkaıı var} 

lstanbul Levazım Amirliği Satln Alma 
Komisyonu· ilanları 

B hrr adedine 130 lnmq tıAJur.in edilen 40,000 aded ambalij ipi a 1ma.cakhr. 
Paaa.rlı.kla eksiltmesi 21/4/942 Pu.arteıi güuü saal. H de Topbaneole İs&. Lv. 
Amirli.ti aatınalma komlayonunda yapılacaktır. ilk teminatı 4250 liradır. Ta. 
Hbier"n belJJ valı.lt.te komisyona. gelnıeletf. Nümunesi komisyonda görülür. 

(691.4661) 

Ankara Valiliğinden: 
ı - Ankara • Bali • Kırşehir huılu4a ;rolllhun 63 + eot-68-MO üncü 

klloınetrelerlbde yapılacak esaslı şo3e ıaıntratı lşlnln ihalesi 4.S.9-11 tarihine 
rastlayan Pamrtest &1lntl s:ıt 15 ile yillyet daimi encümeninde 1apı.lmalr. üzere 
kapalı zari usulile ekSlltmeye konulmu,ıur, 

2 - Keşif bedeli 56234 !lra 37 kuruş muva.lı.kat teminatı 4181 Ura '12 kıı • 

rnştur. 

3 - isteklllerln teklif mektublarını, lmmllb.t temln&ı, mtk&ub nya mü. 
buzlarUe. Ticaret Odası vesikalarını ve lha.!e gtinünden en u üo riln eneı .ı. 
liyet makamına latida ile müracaat ederek bn Jı l~n alacallları feADi ebliyd 
v•lkal&nnı lalmlleıı yakarul.A adı reoen cttnde ııaa.t H de kadar dlllıal encü.. 
men reJslljiae lewl etmls otmalan. 

4 - Bu ite ald keıtll Ye p.rtnameJI Jaerritn u.lla aüdiir&Qiade ıön'Mle • 
ceklerJ. lZ862.Ctaf.) 

, 
Bulmacalarımız 

Sekizinci devre bulmacalarını 
doğru halledip hediye kaza· 
han okuyucularımızın iaimleri 

1 l kiter ad ed hikaye kitabı 
kazananlar 

(Dünkü na.hadan devam) 
H - ÇNıaltkale, Ab'ln müalJesJ 

Eski Mahkeme sokak numar.ı 24, l\line 
VJ.Jren, 

91 - Die, ilkokul numara 4, Nal'leıı 

Güleç, 
92 - Kırklareli, Cllm.burl19' meyda,, 

nında Yem4çl Hüseyin \Ycıolhl. 

93 - AnkHa, Yenişehir Koea.1t'pe, 
Kızılırmak caddesi, Getı.t ıollak aama .. 
ra 6, Orhan Aıker, 

94 - Ank.a.ra, Yenişehir Necailbey 
caddesi, Lale sokak Sakız apa.rtımanı, 

numara 2, · Necla Öııyapan, 
95 - istanbul Adli Tıb işlerinde \'e. 

dad Oyman, 
96 - bmlr, fstanb111 caddesi, 1"enl 

Turan ilkokulu 7a.nında, ICahrama.n çık 
mazı. bakkal iterim vasıta.sile CeınU 

Demirel, 
97 - tzmır, Alsancak, 1393 üncü so. 

ka.k nunın.ra 6 Saime, 
98 - Çorlu, Silahtar m:ıhallest, Akın 

cıla.r sokak nu.'!'Jara. 24 Sellın Tezcan. 
99 - Adapazarı Sablha hanım llko. 

kulu numara 120 Mcs'ud Akıçelebl, 
100 - Muda.nya, D. D. Yolları Bur. 

sa • lUudanya kondüktklörlerlnden Sa. 
clık oğlu Yakub Kefeli, 

101 - Ankara., radyo müdürlüğii me. 
murlanndan ı..a.t.if Şenıel, 

102 - Alpullu Ko!onl dablll, nwna. 
ra. 284 Uikmet Arcün, 

103 - Lüleburgaz, avuka.I. .Mustafa 
Akın kızı Hüccet Akın, 

1114 - Ankara, Cebcd, Sakarya ma. 
hallesi Çıra. sokak numa.ra. 9. Sema 
Aydınoğlu, 

105 - Kırklarerl, hususi muhasebe 
mem.urlanoda.ıı Zeki kızı Sadan, 

i06 - orta.;ı.öy, Tü.fekçi Bahri sokak. 
numara 12, Kiniye Kelav, 

ıt1 - Galıa.taaamy lisesi ıaare Amiri 

Nurettin Aıtak. 

Birer roman kazananlar 
ıos - İzmir, Karşı.yaka Kurtuluş nu 

ma.ra 5, Nevsi.le Tümşen. 
109 - Yüksek MiihendJs mektebi ıı. 

nü 5, numara 905 Necdet Güran, 
110 - İstanbul, Umartln caıldesl, 

A.ltma.y a.parf.mıaıu numara 3, Asım Ak, 
(Arilul v•) 

1 BeJoglu Vakıflar DirektörlDğU ttlnları 

Satılık Ankaz 
Muhammen luymctl 

Llıa 

Tcm!natı 

1.. K. 

2H 18 75 

1 

Boğazloindc Emirgi.nda )lekteb so'.<:L&mda 14-16 sayılı abşab haııelenn yı_ 

kılmış enkazı ki.ınllen sa.hLıc:ıktır. İhall'd 27/4/9'12 Paurt.esl cünü :;aat 14 ıle 
aaııalllnde Y•ıtdacakwr. isteldllerla ...... bulanmaları Uiıa elunar. (HU) 

Afyonkarahisar Belediye Riyasetinden 
1 - Beledi1e1ıab doğum evı lMIJacı olan aptıda ehlaleri ruıh b111unan a. 

li.tJ tıbbi1enlo hlzalannda ıaolı Ye 1084 Ura 11 kU!'Q &atan m11h011Dmen bedel 
iizeıinden ft fidanlık su motörü lgio müllayaa. edilecek olan 20 met.re uzun 
lııiuada ft OD UD&i.m l~lnde Avru.. •lılele U~ beher metres! 1; 
lira 50 kuruş muhammen beılcl üzerinden yirmi gün müddeUe ~ık eksllt.me. 
ye .... l.m11ıfi ... 

2 - Gerek tıbbi malzeme ve cerekse motör kayışının etreU &emınalla.rı mu. 
hMlllllal bedellerin rüır.de 1ed.l buçutatlar. 

1 - Mttnakaaara vazedilen her Dıl ihale 6/5/94! tarihine miisadlt Çarşamba 
rünlt a.aM H ele beledl7e encümenhıce a:rn am icra kıllllacaktU'. 

f - 5Uilarını vesajr hususa.tım öirenmet fst~enler herrtln belediyeye 
müraeaatla ltreneblllrler. • 

5 - 1stek1Herln beW dn ve ıaa.Ue belediyede haztr bulunmalarL «4787> 

Ac!ed ismi 

1 İsıtekülüm F. 
1 )) Kvsku . 
1 Pma panaıunu 
2 ıt girlfte Mmo 
1 • Ç. ~ı 
1 ıt Muo 
2 
! 

8 

6 
ı 

• Tamun düa 
• Tamun e.tri 
• Temostetrap 

16/8111. 
» Mlecııllcı 

Seri kuret 5 ıuare' 

1 sap 

1 Pelvüme&re De tolln 
ı Fo?Rps de Termer 
1 Pens arorteman dtb 

l Pens avorleman etri 
1 htatkıkop alemlnyam 
1 Bon!fotrepe de Tarnler F. 
4 Kadın ııomd11Ş1 maden 
ız 1ııestome•re 
2 Rekor ştrlnra ıe luk 
! Tt-romel genişlik 30 ı.m. clertnlUı: 

ı 

%0 s.m. 
Terpmel genişlik :?5 s.m. derin. 
JIJk %0 s.m. 
Seri di11tat6r heı'M' F. 

Numarası 

2Z 
Hl 

1995 
1810 
1840 
H2t 
2ıu 

2154 

3810 
6053 
8340 

8480 
1481 
'1041 
8991 

889 
1 Seri diJMa.tör bunım 856 

Fla.tı 

Kuruş 

625 
4110 
300 
620 
'110 
950 
&80 
'131 

1360 
2110 

1181 
"150 

3150 
410 
us 
U5 

H50 
300 

540 

55t 

1 otoklav 40 s.m. kahır 60 s.M. 4erlnllk JUtt. clc!all lı:uanı b.\lunJan 
ya.pılı, bronz kapak ve kelebek, m. nometrıe, emnlret m~lı siyah 
&aotuı muhafazalı ve a.teee hyanı:r boralı ftatı 819 lira. 

1 BMIY'O su ısıtma tertib&tJle tenekesi lııeYaa 250 lira tenekesi rlnko ohrr. 

.. 111 Jlra4ır. "'""~ 



= 4/1 Sayf .. ::: 

[Ko: 
Bay Tosun çok fakirdi. Amcası 1 

Bay Yavuzs Bay Tosunun aks ne 
Ç'ok zengindi. Bay Tosundan da 
başka ikimsesi yoktu. Zaten o yar. 
dım etmemiş olea Bay Tosunla ka-
rısı açlıktan ölürlerdi. . 

Bh gün Bay Ya'\'UZ crnıdc ~ r .ku 
hı He B y Tosununc vinc gcldı. Bay 

T k · ı~•i Her 
osun buna ço sevınm.~ · . . r 

batiıe kutuda kendine gctırılınış b 
h . B Ynvuı: kısaca edıye 0lncak.tı. ay 
anlattı: 

- Bu kutunun iç'nde ~nim. v~-
. d d' Scrvctunın aıyetnamem var, e ı. w • 

büyük bir t-ıııım:nı ;>cgane yegcnım 

fı r J 

- Evet nereden anlııy~cak. Ben 
de merak içindey"m. 

Knrı \loca odanın perdeler"ni 

kapadılar. Kutuyu nç'tllar. Bh de ne 
b. k~ v d 

görsünlc.r, kuyruğunda ı r agl 
bağlı olan bir iare kutudan fırla. 
masın mıl 

_ Eyvah vasiyetname kaçıyor. 

Karı koca farenin pc İne dü~ü
ler çok ş~ür kü kapı kopal ydı. 
Ve Bay TCYSun l:umazd.ı O?nnın 
sofaya aç.lan küçük penccrc.sınden 
dışarı a•la.yıp farenin tekrar kuıu. 
ya dönmesin" bekledi. Fare odanın 
içinde dola~tJ. Kaçacak delik bula. 

olan sana b rak ) o um. ~ugün baz. madı, ve !kutuya girdı. Küçük pen. 
işlerim do\ayısile vns yctn~~~yı 1 cerıeınin nrikasınıcla beldeyen Bay To 
evde b ı rakamam buraya getır m. . ~ 1 • k k 

. de öF.tereceğim. sun da bır degnek c ııtcre utuyu 
Yarın açıp sızeb'h gd İm. Ben kapadı. Ve tekrar saTdılar. 
Ya~n.z şunu ten e ey . . 
gitt"kten sonra açayım demeyını~. 
S 1 hiç'b'r zaman affetmem ve mı-
r dan mahrum bırakırım. 

Bay Tosun ve karısı kutuyu ~ati 
)"en açmıyacakhrınn söz verdıler. 
Bay Yavuz da çıkıp gi ı". K~rı. ~oca 
hiTb 0 rlcrinc bakı~ılar. Her lkisı de 
kutuC!ı&i vns'yetnıuney· hir .an Fv. 
v-et görmeyi srzu cdiy~ardı. a
kat Y vuz nmca da nç lmam s·nı. 
n ı tc !bıh etm · t". Bny Tosun kari-

ııına: . i 
- Açsak ve sonra ccne <C.B"· s 

cıbi sarsa'k Yavuz m a nereden an 
layaca'kl Dedi. . 

Kar1sı da aynı fik · rdc idı. 

Ertes" ün oldu, Bay Y vu7. ge1. 

di, sord.tı: 
_Kutuyu açmadınız ya, 
- Kat' yen. 

Yeni 
• 

ecemı 
Kelebeğin knruıdtıınnd bulunıın nu .. 

maralı hanelerdeki nunıaralıır yerine 

h:lı'Iler lıo3acaksıuı:ı. l"uk.andan a i\ı 're 
soldan sağu nmnaralar aşnğ-ıda göst.c • 

rllm\şt.ir. l."erlerhıe konulacak b:ırllcr, 

&olun s:ıi ve ıukarıdan a . tı okun -
dtılian zaman u nalarn ıelccıcktlr: 

&11la ~ata: 

G, !, :7 - irll. 

1, Z, 3, t, 5 - Uanl> o uş. 

7, 4, 8 - İnsanın başım orien. 

l.'ukand:ın a ğt: 

6, 2, 'J - Birli .. 

ı. 2. 3, 4. ~ - u:ırmızı bir mt~,ıı.. 

7, 4, 8 - insanın başını örten. 
llııllcdersenlz, resmi :a:ı:ctedcn :kcs1n, 

bize gond in. Dol:nı balletlenlerdcn bl_ 
rlnclyc: AtııtürkUn yatlıboya .kopyası 

bir tab1o, iklncl)e: Bir diı:ı:iiııe kurşun 

kalem, ücıiocuyc: llir aylık rrSon J>osta• 

abonesi. dlier 35 kişiye yrı a)n gü.. 
zclliktc muhtelif l cdb eler verilecekUr. 

Bay Yavuz kutuyu kolunun a· • 
na aldı. 

1 

- Kutuyu açıtığınız meydana ç k 
tı . Size söyled klerımi ha• Ti Y n 
mırasımd n mahrum brakıyorum. 

Kutu 'kolu un altında evden çı -
kpgtt. 

B::ıy Tosun ve karısı y 
pi man oldular amma İ§ 
mişti. 

pt k1arına 
~en geç. 

** 

( 
L Güze! bir yavru 

7,5 aylık Ayıe Pınar Ôngör 

(Küçük bahr2:~·i.eı) 

Ferdin ve Burcin defo 

~············································, 

i Geçen Bilmecemizde ~ 
kazananlar ~ : 

G çen bllmccem de kPananla- i 
nn isimleri Pamrtcsl gtlnil ç~ak : 
Pl ımızda il! n cd llecek tr. flet!lye i 
ıua.nantnrda.n 1 nbulda lu - : 

na:nlar, hedb~Je.rlnl P znrtesl ve : 
Perşembe rftnll'rt tdarehıuMmıh:den : 
alabWrlcr. Ta.şr da bulumınlarm : 
bedıyelcrl po ta Ue adnslerlne E 
gönden11~ : 

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

AT=1 
~--------~~~--~~ 

la • r 
a ÜZ ly • 

• 
Dayan~klı bir ma~sul o~n1akfa Berab~r eki diğ 
topr.tgı da ze ·gınleşt.ırmesi ziraat bakınun
oan ona ayrıca hJsusi değer vermektedir 
. { ''Son Posta,, mn ziraat mütehassısı yazıyor J 
lçcrlsiodc bWC'> icJ mıı.ddclr.rü.ı Cazla. uflar; kınh, leuet!i ıe ince kabukl 

l~ı '~ a)ni ı.am:uıd.a ucıızluı:-u h b. olmaları ve doln)u le cal>-.ık plşıne1cr; 
le y~ ,.e kı.ır.u olar.ı.k \'C ıu n de kon. dir. 
sen-e e-jilınek 1>UrcUlc blul ç-0.k 6lll'Cr.. 
dilen Casul)cnln memlek mlzdc ceıı 

olı;üdc rira:ı.ti > apılm:ı.kl&dır. 
ı-·asalycnln ) iık~k ol:ın gıda kı.,' ıne. 

Unin '7JUltnda Hrlınlnin f;ızldıı:'l ve d ı. 
.-aııık1ı o ğibl kıy:meUcrm~ lliveleıt, 

eklldl •i toıırağı {azot) m11ddesinr.e ~ı 
ginleşt1rmest de ~ıraat b:ı.Jnuınd3n bU. 
yük blr dell'erl ha ıı::dlr. ıFuul) t'kiml: 
b;ri ba.hp(:de diğeri tnlada ve b1"lıaena. 

lcytı &:enl ölçuc!e olmak ittTe iki t" k11 
ıınecler. 

Blıind fldt! fa ut~ bir •bze ola. 
rak yetlştlrlllr ve taze ol.ırak ı; tktlllir. 
İkinci şekilde fa1ml3 e, tarla zıraatı nebat 
1ıırmd:ın ~ obrnk )'eUşilrlllr ''e kurn 
olarak feclUlr. u t<lliıldc fa ul>e la 
y:alııı:r. ol lC yalıud ;rara.dcnı:ı: hııva 

Uslnde oldutu gibi mısır ile karı ık ola. 
r:ı.k 1 etiş!!rlllr. 

F aıulye toprağı ve bunur, 
hazırlanması: 

:Fasul)c; wnuslu, Unli,. :uım 
'c ıı:n ı maddelerce zcnı:hı toprakb.rd • 
1> 1 yetişir. Atır, killi, n tutan toprak. 
lar fasul)e)e elverişli dc,t'ildlrler. 

rasul)·c ekilecek topraklar; soab.1b.a 
da b l lanmış ~lftlik gubrc&I ile bolcı 
gUIIrolenınelidlrlcr. 

Fasulyeye a>nlan tosır k; hububatu 
b ı;ilnıcslnden sonra hemen anız boznl 
malı \e sonbaharda bir defa daha. d • 
rlııcc suruhnell '>e bu c ada gubrcsl ''t 

rllmeli ve ti ®harda ckbndeo ev\ el bl 
dalla. lınrır sürülerek eklme lı.ı.ur l"ıııl. 
)ete getlrilmclldlr. 

Fasulyenin ekim zamanı ve 
l\lcml ctiuılz unı fasul>'IC W.ih al.1_ ekilme ekli: 

tı.wla Trabı.On, Ordu, Sam~ Enln. 
can, 1'1ğje iblrln ı gf.ı al cd rler. Sotu1ttan korkan fasulye umumiyet. 
.ııuıiıme n JetlşLlrllıne dur:wnlaıına le ?lo'ls:ın l~ rlslndc ek'lllr. l"a ulyc; J• 

4fÖl' ı !)eler: sıra. usulü Ue \"e bir saban veya. pulluk. 
l - Sırık \'C-)'3 çalı r UllelerJ .ki bun la \eyahud ocak usulü ile ~pa ile eki. 

.lu ~ulama ve .ıübrclcme Ue miıtudd ı:1 lir. 
mahsul \erirler. 

2 - Bodur \C)a )'Cl' ta uh elert 1' bu. 
na. kır fa ubesl ek denilir H~ wnu yet. 
le b r .mahsul 1ttlrler. 

Olm ere lld>c ~rılırlar. 

Il!:r. bu >-aumı ıenlş olçlide tarla. 
ıLı r t!şiirllcn f ub ntu. yeU t rllmesı. 

nl anla ~z. 
Kuru rasuuc cl(le eclll.mesindc ku1la .. 

nılan fa trlye ç :llert oldukça co fsıo 

de bunl:ırdan rarla bnınmı obn1 n 
b1Ihassa horoz. Sclinl.k. 'Dllmn on, Çl. 
erk, to bul, beJn:r. kuru çalıdır. ( znıı. 
ml3 etle kuru fıı.sulye1udc aranılan V:\.. 

sıra le ocakların nrasmd3 50 ,.c sıra_ 
la \C oca.kb UstUndc 30.40 s:ı.ntlmc~rc 

a~ar nr:ılık bır:ı1nlma.1ıdır, Kara sab:ın 
\>eya pul!ukl:ı ır.ırarl ola.rnk abanın 

ıırt•i:J çizgiye 30.40 s:ıntiınet.re aralıkla 
2.3 tane atılu' \C ekimden onrA bir u. 
rli veya tırmık gechilir, Tohuml:ınn 
ıı.s saırtbnelrc derlnllğinde irap tıln~ı 

k fidlr. Ocak usırlü flc 41kll c kse her 
oc a 3.4 adcd fa ulye konulur. F1lsul. 
> e çes' terine ve ekim şek-tine Vt! bıra. 

kıl rııh gon b r Ulmr yere 8. O 
'kilo talı l rrnıdrr. Frunılyel?T. 4.5 

{Dev mı 6 ncı sayfada) 
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Memleket haberleri 
E :!\:rnede İzmirde 

SON POSTA 

Çocuk haftası münasebetile 
( Blıt t.nfı 3/1 de) 

Wba otar. BIJh•aı basb wlanndan 
ait eme. ı•ç d&nala.r sür.ıUc vereme 
t1r»ha.t±dr. Büliııı böitin lsWlııııUk. 

eılllmit ... -.tmata kimaea.ln balda 
JQktwr. 8D&e JıHe ~ bir lı.amap bile 
~ta veyahaıd b!r ıuakkabı1• oıı.. 
rük fallUllLla t>ememea. Bu hareket oo. 

. ......... ........ l11flllr• u ae 

E4181:4A•hnıet: 
Ahmed çingeneyi albna almıştı 

Kırkpınar güre,l.ri hıuırlak- 65 Y"flnda biT ihtiyar kgının ler wreaı mlbolııaııu havi ins .siiUerl caklann. hastab.rın, bcrkala 1aa.1aük, 
ları devam ediyor, yeni 1 namaaı için adam vuatesııe 'U'ft-'s !asanlara .tn.1et nls. aıhbaWe oTnamaktır. Cünkll sili, aarh - A!l!l' inp!lah•., sarmaya döndü. Fakat Ahmed de 

kararların tasJiki beklaaiyor öldürdü betini mfilu:mmelen l'Wennekledlr. nazar edıllemfyeoek eo mühim pıa mad Serez heylen ve ağalan da bir. dönerek çingene gene altta kaldı. 
1 Napol.Ul doktor Markon ıtoe ele ha • dea:idJr, • birlerile konuşuyol'lardı. Cemil Nihayet bir bıçımine ge tircrelk 

Edırne (Hu9Un) - Beden Ter. .İaımliT (Hususı) - Tirenin Ak • kiki venmı mlkrobunn havı lnd. .,;ıııe. YeDJ dotaıı oocllklan sik wriform. Beyzade, ınıkisara u.gramlJtı. Ya • ~ene ba8kı ile kalknıaga mu • 
~iyeııı Edıme Bolgeel lsıtipr-e heyeti k.oyuın1u ılroyünde bir oiruıyet işlen rdDlcı nlsbdlni )'tbıde 50 olarak bul .. 7.Ja.ylf oocakJa,ra, 1'91'Ç~rc. f&ılılara slU nında bul1;111a~~: . vatta&: oJdu. (Arkul var) 
JÇırlc.pınar gure,l:crı etra.fın.da önemlntştir. Bu !köyde oturonakta olan ma$l verlyorm. Pek ooll nuiamin hastalıklar. - Vazıyet ıyı değil. •• 
li bır kara.- vererek keyfiyeti Umum 85 yaş:nda Ali Yıldll"ım ~ınıd.a bir Do:, Bek Beriincl b labeU ımı Havacıhk mütehassısı 
Mı.idur.luğe b ld~n~ft ır . kö.J':~· Halı! a~ınd~ d~_ğer .. bi~ !köy. ot.mu ~ ... UMI d: ~e~bı ~au ~ ıh, k&lt> b.u'alrtı. böbrek bastalıtı. mide - On lbeş, yirmi daki1cada Ah-

1 urıc: Spor tarıhınde cıJden mü.. lıüyu tabanca ile öldünmuştür. çes ~ :raptıtı t.aıurrb'atta veremH ve .,.,.... hatdalı.tları, Jı.ıM"&Olter bası&. med; ~i bıticirdi. Bu; Karaka. OİJOr ki 
h m b r m~ .... , 11al ~den K ıik.p:nar Yapılan ıtatılldka.t ne~ices nde siiUeri yüme 19 al&beUnde bulmuş&.ur ııtı, bir~ clld ba.tta!ıJdıırı .-ıı.ı eıı bii.. can çıitaramıyacaık bu iş:i galıba!. <Bat tarafJ 3/1 de) 
gureşlerJ.ni ilg "lendlren bu GÜ.tel Halihn ikı gün kadar evvel Ali Unutaııamallll ld b1 çok ah la~ yiik ~Uumıa &iitiör. Bu Jı.aıı'a • - Belli olmaız... «KaRı:M> olan kuvvetler Kafau 
kararı hiç .şupıbe yodt kı Umum Mü- Yıldırımın evine g~ice girdiği ve ni . eıı.~ *" r ~r in k 1*lar iM malilmdıar ki 1U1U11 a7la.r ve - Evet, güreştir belli olmaz dağjlarınıon etck\erıne kadar ılerle • 
di.ırlüJı:. kabul etm.ek.te aala gedl.:m. AKnm 18 y~anndaki kızı Sabd-ı~:rde: ~nır . .::.::~::~ı ı.: -nUac- aiirer. BunWclanmaada Wo,Mtör amma ... Görünen köye de kılavuz yc:bılecelt'.tor, fa.kat bundan ~ 
yecek.tır. 1) eye sa.nlru:rtıhıkta bulunduğu an. . . .Y • reedsı baelaJ'IP apanıu.ite kadar ıWen ster mi ya? lwvveeılerini ietedi:Jderi gibi yapa • 

E.vveke b Tdirdiilm veçhile J Olaş ilmı.ştm-. Katıl te\&if cd lmiştır. :::aın~~u :t.ü yu.a litre sütii ldr. bütün hid ft a.&eşll ıaa.t&lıklanla da cak ve kuLnacak ..ha bulamıya • 
sene e laa:ltal bet ıı:ıne beı, pehlivan e &)'et er. Dk ~ edecetlmt:a &ıal'arSUI ııda - Doğrusunu söylemek lbım caklarınd.a.o hakim menıleri, mah. 
1 ğ kazanacai olana verihnek ikze- Yeni Samsun valisi \ Doktor Pasbl dö Mlfel veremli olup cene süMür. Süt meselealniıı çoeu i. ~elirse çingene, Afımede karşı e. dud iCÇİcllerile çok çetin bir müıda.. 
re (Ad atı H t 1 Pehlivan) adına bir • . ıt'da aaUerlode ml&rob bıalunnuyan hıelt. Ulm1eri noldal nasanndan haiz oldntu debsi.zliğini geçirmek ifttedi; mu - faa yapabilecek oiaD Ru. k41vvetie.. 
L_ ua· nl k ._ . "hd ed"l Samsun. 24 (HuıuSJ) - Bır lerln siiıWe beslenen yavrul&nn &I'. n. aff-n- 1 d Çünk"" h L_ __. • k!'-' b d OllŞJ>ernıva ı.:e.rnen ı aa . e. '"dd 1 f . l Sam) eheannifet Kibari1e memıeıkeU.a nurus v öoA o ama ı. u asmının rının &A11'fl•IDQ& m.Uı Üı ır urum-
ek A d A 

_. mu et evve ve at et:n t o an marula veremılen öldüklerini cörmüıftiir. ·· 1- da L 1 a_ı c t r y.nı z man a vrupaoa v• ı· · r:-. •-'•e A... ., ....... _., __ , .... _ .. ··dır. S'u, ._,_ .. eki kendisinden yu111.sek olduguv nu an. ~a acauaııdır. Ancak Abanlar 
An .k d Tfuo . . ,, .. "ld .. ~ 9UG va ıeı ı:Aem A.yıkuuan açık ka. Nihayet anüıııfılmıFı ki ml.krob olma. ~ ......, 9'_.., .....,.,....._ '" . .,......_ 

ter. a a .tun yuz11nu !;:l.l U.. Ja ~ lı1 v• Ma i r i fostıa.t ve lıslalyıam madılel~. ıtebebile lamBeıştıl. buırada çok iİıltÜn bır hava faaliyeti 
r~n Tü~ pchllnnklMının k1abirlıeri. F:i~ Tü;:;; ~~le~ n:ayin n ~d~~~t ~:=~ı::. b~~~~;::1~ü~ aü1~: kem:.derin, dlş!erin, sln\rlerıo &>eşvilne. ! er v: a~alar Ahmedin. ağır göate~>'.e n_ı~urdurlar. Onlar ha 
nı tanzim eıt rmc ve bun arın ha. oicl v d .._ .. _ 1_ • A-L t ...,.. hl ı d. blr ıd.adll' bastı.gını gı<>rıduler. Ahmed çınge.. va hakınuyetıoı tamamen elde tule... 
yat, ve kızand klarl mı.isabakalarl .

11 
u~~ .a~_ougulmıw;ı·u ~_:ra Ted. lucl~ verem b.M*&lıtuua 1risım ayan. ma&lll& eo vv~ .. zme e en ~. ·neyi lkolayhk1a altına aldıktan bıl ı ı1erse, pike bornbardımanla.rıle 

. . . . n e .,..,..nmıze ge t ve ı-aayoa a d _.. Lıa... ~ _... Anaıerikaıd.a ı;ıan11en d&sıl'erill vucuıclda -"- b ı. So · ~- -d 1 · uzerınde b r caer de neşredılmesı çok kala'bıl k b"r hal\ kü.tleei ve ı..._a • ->'•• ..,...yor. sonra ~J:A ı ir 111.apan vurdu ve, ez.. vyet ıı- nokta arını ezıebıli.r~ 
karar ak na al:nmı~ır. b'"kA eııl.&n f 

00 
h Profesör JUlmen ve Broton hara.r~ Kalalyum MeU.bollanaaının ıu:almaaın. me,ğe b~adı. Çingene; kapandan lerae ve paratütı)ü kuvv-etler ind re. 

Yağlı gW.Cş kaidelerini g~erirlıa:~~r. 1 tara 1 an rşı - taht. &.ellirlode öldurii~n verem mlk • dan ileri .-eldlli anlafıldıı.t.a.u sonra kuı1tulamııyomu. Çünkü .A.hmedin rek bu arızalı arazideki Kızıl:oro• 
bır n zamname tanzim ve bu güre§- _-o--- roblsnaıu ricada lt.lı-llnde büyük teh.. timdi büiün dı. koruma ~li~es= ""ÖV<lesi ağırdı. hava meyd~arını, ikmal te.ıtıLlt.. 
ler çın müki.fat ihdu, yağlı güreı Ç k E . K Hileler meydaDa ıeleoetfa.l ~7hıml\ler. beıtlMC azami ml.Jdanla süt açm Alhmed; çi~eneyi kapanda beş }arını de iCÇlrecek olurlanıa bu ta. 
bo ·elerinl tesbit ve buralarda bi-ı oeu nrgem~ • anrmanun clir. Bunar ekeer ahvalde vıereme mis. ta.iye ~iri.el', • 

11 
on dakika ezdi. Bır yandan da çe. anuzd~ beldedilderi neticeyi eld:e 

nnc trk müsabahları tcrtib edile. laalıyetı teld olıanar:la ~ veremin intuşalmı Ba kadar hayati ~~emmı)"e\1 olan b vi.nrıeğe çalıştı. Hasmını oldur • edebılııilez. 
re'k kuanan4arın Kıı*'pın.ar ırüıetle Bıiirne (Haamtı - Bchrne Çonık tesldl edıl1orıar. nefis sıcladan herttestn li.flklle ısı.ifade dükten soma sarmaya dör..dü. Ko. Umumi dunamu ve laviç • 
rıne ftlralderini tonun eylem , P'.alr-s~ Kenıın• aıınunai heyeti topla•. * e'.m.tal ~ bütiin belccUTelerlmlsln a. lunu kaparak yasladı. Çıngene, reli Albayın nıütalealarını göz 
butun bu ~lerı tedvir etmek üı e ıu14 Ye b"r seneılk mu:ıı nporıı okuna -.ıü Wna cöstenneslni 4lleriL çmnınıp duruyordu. Fakat kendi. önünde tlJlacak olurs:ık müt. 

1 
Sötlerdcu keol ı;utiinde, lı.OYWl ~tin ;t' 

Ed me oolgeaiınde «Kııi.p nar gu... raıı yeınt idare beJ'eU ~ lm~r. •~- edilmez ki b:uı .... hlrlcrlmlıcle nine de olsa muhafaza ediyordu. tefüclerin 9CZHen tereddüdii 

1 
de, tıf!* eiitıillde Terem mikrobu J'Oktnr. ....._ vv 

reşlerı k.ornltC9iıı namı ah1ıncla da. Iarmnum refslitine e9ki reis Flıile1 • Ba ha&mta heıtlCli mlist.erlb olabilir. .at mesel~ eskiye na.saran bir b&Y. Alt mücadelesi tam yarım saat ne hak vermemek müm!ltün de.. 
mi bır !komite bulundurm<lk ve maa K~ı. Ydneıl relallte HMlb Önen, l 9Ma.b eldıe edilınişt.lr. Fakat bunun sürdıü. Karakaçan, yarım saat has.. ğ klir. Acaba Avrupa k.t'asında 

~ ... _ ... t .... K L.-Llr _ .. ft Netice: Maalesef ~üt \'eren h.<.klerhı "k · b" ..&. ı . d h Kırıkpınar güre ler;ni ıcTürkıye Kırk ~· 1 TeTf.. 1'ra..., .. · mu.ua. kifa7" etmedlti de meydanda.dır. mı.nıın alıtından 'kurtulup ka:lkama. ı ınc ı ır ce., .. e açma ... mı a a. 
pınar Gürefleı•rn ıeklinde ıaim.Lcn jalbMte enc.ömen başUtlbl Süleyman blrçofu mıMewrrimdlr. Her bir veremd Bu ıüt '"'-l fennin biti.ün ~knlk ic."11. dı.. .Ah!ınedin zorlu oyunlanna gö... ıyi olacalctır, yıokaa bol mıkyasta 

. lvö d , ...... d · :u.._.. · lnejıln a7laNıa ve yıll&rca ıllt veımeal -· d So etl _ _. k l " B dirmek, güreşkr n tam bir jntızam n em. ua .... A muae muuuıum batına l'öıre esuh blr sureUe ba11etmete ğüs gerip çapalandı. Ahme • o • vy ere yaıuım . ~tme m ' u 
ve it na ıle yapıl'ınasını temin İçinlN~ be ıı~b,lenllr. Yent MJ'e ft 7Jlla,rca bıa sü&.m1 sıur ve l!ııibla\i ne bl le-dl e kendisini en yundan oyuna geçerek hasmına kararı verebı1mek ıçın 5 ;,vyet or-

uvan usulünü kabul etmek. Yanıi ba.,al'ılar dlleris. ka.ılar IMbıülı tıdıl keler yaratacak: srı• ~fak olan r be Y le a.c14 dettk üzüntülü anlar ya.şattı. dusunun bu cephedeki ıoh. bu dda 
ta.af ye edılinceye kadar b r güret- ·---c--- bmıa söylemete hacet kalmıulı a:snrım. ~ 1'Mİfes1nl aun~lr~tm e İsmail ağanm ağzı kulaldanna ço'k mühim ollacaktır. işte bu du. 
ç muhtelif hasımlar le ıüreşeb.L /:emirde veni bir gaule Mt meeeleıll, ,.,.anda. ao1leditlm el. b:ıııuatin ttıühıM edeb · varıyordu. Çingene, ezıldikçe ooy. rum bugünkü taıhrnınterden zıyude 
mek. J%111i:rıde « Tica-ret, Borsa, Piyasa» bl bir memleJuı~ln ha.Tat ve s:.hba.We Dr. İbn.hlm Zati öıret leniyordu. yarınki hadisatla me:rdand ~ kac k 

Bu güzet ~ararın pek yakındı adite gijndel"k bk- gazete çıke•ıl. ş ddetle allkıulardır. Çocuk Esir,.eme Kurumu Merkes _ Aferin Ahmed!.. Ut. Bö:Yle diifünüldüğü takdırde de 
Beden Terbiyesi U. Müdlinüğünce maaına ba,11K1m l~lr. Dolgun bir Hallııa para.ile ntlkrobla süt, tahl~ He1eU ıı.suuadan _ Ez keratayı... yapılacak fCY Sovyet kara ve hava 
kabul edilmıeei üzerine hemen faa. münderecat ile birtkte ~erek lz:nir ·---------..-------------------- _ Nefes aldırma oğ um! bılkimİ_Yet :n t~ın etmek't r . . Bu da 

yete geçUecebir. mıntakaaının. rıerek b "itün m-mıe. Üniversite A. E. P. Komisyonnndan Serez beyleri ve ağaları mü • mutter k1er n duıunce ve ana e • 
B r taraftan Çocuk Eei~eme lı:u. ketin ilcftt•di ve ticari hayatını tah teessir idı. Kozu daha il'k ellerde r ne uygun 1' )& 1 b"ı har.ek"'tt r. 

rumu, diğer taraltan da Beden Ter. lile ç.alı~n a.tllcad'aşımız.ı urun ö lfuekl lb6tanesf tedavi pa.vlyonunıla ya.pl&.Lnlaca.lt 601'.UO llrıa keşıni ta. ka,yibetmiş bulunuyorlardı. Ümıd tk. nci b · r cephe) e elınce garb P 

biyesi Edirne böfgesi bu sene yapı. mürler d"'Jeriz. mlra.t ıı.5.94% razar&.esl cilnü Jaat 15 de relııtörliik1'e ae• eı.slltme ile ihale ohnadığını gormaşlerdi. Fakat ba. hes"nde yap 1 n .o::ı ha\8 ak 
lacaı'k olan Kırkpırutr güret\eı-ınin -------------- fldll~r. zı ağalar da şöyle saylilyorlardı: le lng uzler n dd laı g hı k 

(geçm şkre göre daha mukemmel tıoplanmaltta ve her bakımdan kıy t.•dtllıer pri.aame, lı.qiıf Ye mua.ele proJelerial reldörlilde sireblllırler. _ Belli olmaz .. , Gi.ır ştır bu! ... cephe havad• açılın dem ki · 
lcJlmaa nı tenticı nwluadite ıık s•k da değer tedbirler ahınmaktadır. «~ Çinaene, bir aralık sannadan Mltat Tuncel 

~~~------......-...~...-...-......................... -..~-...-...-. ....... ~~ ................ --..--.--..... ıı.l'.------------------~-~----....:C..:...:....:..:__~......:!~--~==-2._-=-==--.:.:=...~~~~~~~~~~~-----------__; .. 
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Telgrld, Telefon Ve Telsiz ' llaberleri J 

16 iNCi ALMAN 1 

ORDUSU 
ÇEMBERi YARDI 
Alman ve Sov
yet tebliğlerine 

göre vaziyet 
Berlin 24 (A.A.) - Alman .or

duları baı,&umandanl!ğ!n ı n tebliği: 
Doğu oephesi cenub kesiminde, 

Alman hücwn kuvvetlerinin Donetz 
havzasında yaptıkları taarruz ha -
reketlerİ muvaffa kiyetle bitmiş( r. 

Novorosisk sularında bir Sovyet 
petrol gemisile iki Sovyet tİc.,r:t 
gemisi, bombalarımizla hasara uıt-
ramıştır. . . ... 

Cephenin şimal kesımınde, d~~ -

man kuvve1flerinin irtibatı kes len 
bir grupu, Volkof üzerinde günler. 
ce süren bir muharebeden sonra 

yok edilmiştir. 
Savaş tayyareleri, Moumıan!l\." 

limanı tesislerine hücum ede·ek, 
~ir ticaret gemisini, bombalarfa ha

sara uğratımt~anlır. 
Macar tıeşkilıleri, cephe geris;nde 

temizlik ameliyesi yaptıkları sıra • 
larda, kuvve~li silahlı bir bolşevi k 
çetesini yoik etmişlerdir. 

Laponyada Alman dağ avcıları 
düşmanın bir ·çok hücumlarını püs
kür:terek kendisine ağLr kayıblar ver 
dirmişlerdir. 

16 ncı Alınan ordusu çemberi 

·ocretli 
memurlar 

Proje Gzerindeki 
incelemeler son 

safhaya giıdi 

l Yunanistanda 1 J.ıpnnyaya yapılan l 

"General açlık,, hava akınının esrar 
--- Askeri vaziyet _J 1 •--

. (B.ftarafı 1 iaci sayfada) 1 te olduğumuz veçhile Jaı>0nlarl.ı. Avru. 
taınamıle aa.sa br n~ıce busu•e &e•hd•. Padaki miitkfikk!rinin t·o,rrılfı dı, lıat_ ile mücadele perdesi kaldırlldı O de.rect•:le, ki Ja.ponya. dahiliye cazırı lar v<1:ıı.ıye.ind• bulunmalar . · • ı ı.e ~u .. u. 
Yuza,•a, Nisanın otum i~in .ka~~- Qkla.rJa.n dahi olu birblrlennin h.tre. 

Akıtıı yapan tayyCIJ'elerin Çine Jaştırılan umumi parlamenıo Sf'çımuıın kellerini des~kliyebilmeleri bu inıkin. 

d l 
hava taarruzlan olsa cbhi yapılaea:;wı ları daba da kuvve-Uendirmckıedır. 

gön eri en tayyCIJ'eler olduğu 22 :sisan ta.rihli beyanat.ı arasınd.t ga_ F 1 
anlalıldı ı hakıka, Almanya 1•e mültcf .... Ieıile 

zetecilere söylemdi fayıl.Mı buldu. A - A ~- 2 \'ruıJ.ı ş.ırk ct'pheslnde çelin rıı. !'>.l\ ·•ıı; 

"Türk g~nin gardımı 
b;. h ~ssa tebciıe değ wr,, 

nKara 4 (Radyo gazetesi) - Ancak Japo-•--, ""' .... ıaA geleb"ılot•ek · · ı ı 
B l

. d b ı y ......... ,,..... ~ ~ K:n~'Tll ş o ma..~ı SOV.\'t!l .Rıı.-y.ıJ. J ı 011 
Anka.l'l&, H (Hususi) _ Ücretli ka.:t_ er ID e U unan unan ıİya- Japonyaya yapılan hava akınının deniz ve h:n·a te-Jılikelerinin ıjinıd.k ı yay-.ı h:ırb açamam:ı..ı zorıınil.ı lıır.ık 

roluın mıı.aşlı kadroya tebdili hakkuı. si şahsiyeti: «Selaniği daima esrar perdesi kaldırılmış ~ayılabi - halde pek o kad.a.r telaş ve endişeyi icab makla \'ladil'os.ok - Kamç:ı.t.•u aras ıı 
.. d .... ~G•••t•lar ilerlemekte ve hazırla. ı"stı·yec·en..·Z>) dı'yor lir. Amerikalılar bu hususta sükiitu ettirecek bir şey olmadı"ını anlan1.:kla d ııa-ı ........ a !' • an g-elnıe:;I melhuz tehllke :,'rudılık 

nan Proje üttrind-.. I incelemeler son -- e an muhafaza etmekle beraber, a- beraber muazzam ha.:ıırlıklarıııı bu~·ük b _._ . . ~A J l'ı ... raf Cdllmllj bir halde UUltıJldU ;u 
safh&Ja J'İrml'i buhmma.:..t.ıdır. Bu hu. Bern 24 (A.A.) - Ofi: kın: yapan tayyarelerin Çin.: gön • bir sogukkanWı.lı.l.ı ilerletmeğe nir~\an ı-ibi İngiliz _ Amerikalıların AHuıı.ı 
susta verilen maluma.ta ı-örıı: ücretli Halen Beıilkııde bulunan Yunan derilen Amerikan ıayyareleri oldu- şark.ak! buyuk düşmanl..uıaın yanı Bir_ Ca.rbında Almanya ve mütkf.kleriııe 
memurlar bir derece lndiriinıek suretile siyasi şahs'yeti, Gazelle de Lousan. ğu anlaşıhnıştır. Filhakika Japon • le-şik Amerikalıların cesa.ret, metanet ve karşı yeni bir <'ephe açmak. bu cep!ıf) i 
maaşlı kadroya J'eçebllecekleıdiı·. Bu ne muhabk-ıne, Yunanistandaki va. lar, akıncı tayyarelerin homhalarl • azimleriııJ bu hadise ile bl.r kere dah.l açabllmek için ilk eueı Avrupa garb 
h:ıreket ücretli mem.urlımn bqlin el'e. zıyet hakkında alaka çekici bir de. nı bıraktıktan 90nra Çin İı.iikame - teerube etmiş oldular; ili Havai baskı. sahllJerine bul tik. güç ve çok tt>hlİAel 

ca.ret gemisi batırmışla.rdır. 

rine g«en paradan daha az bir para meçte bulunmuştur. tine uzaklaştıklarını bildirm:~er - nının husule &'etirdlğl tabü şa:;kınlıı;a b!r çıkarma hıneketi yapmak trıunyıi 
almalarını intaç edecek ve buııa ınuka_ Bu zat demiştir ki: dir. rağmen \"C nisbetslz şa.rUa.r iç.inde .l'·ııı. lünde buhınnıala.rı ken:lilerini cll:-rı:-ıdt' 
bil tekaüd hakkından isUf.ub eılecek. Yunan hu"'kum· eb·n·ın esas ·1,.·1, da. I Amerikan uçak gemilerile Ja • pinlerdeki Bataan ya.runadasını ıiç ay k " d i kuvvet, malzeme ve vesaitin buyuk 
Jer ve kıdemleri de mahfuz tutulacaıt. 1 hili vaziyeti kuvvetlendirmek ve pon sufar:nın yaktnlnd ka ar so - mıidafaa eden. bu ~arımad.uım sukıı. kısmını bu i<e ııa~retmı·k ve buııa güre 
tır. Ancak bu hususta henü-ı kat'i blr bitha$Sa «general .~çlık 1·ı ·· kulmuş olan• bu tayyareler, Japon tundan Ye Amerilt.alı ve }'il.ipinli 60 biıı d u kd .. ~ •ı e muca - h . . b b l k .1 1 e za o6u) u şimd lik tkınci planda 
karar verilmiş değildir. dete etmekti.r. Atinada söylendiği şe rlerını om a.ama ~ suretı e yo küsur esir ile bir hayli malzeme; n mti. buJundurm.ık nıecb.ıriyetindt' h.rak 

g bi günde açlıktan 2.500 kişi de. larina devam etımışle~dır: Bu sırad~ hinunat Japonlann ellıır düştükten makta, Japonların l:zaKdogudaki ~·ok 

Almanlar Yen.iden ğil 250 kişi ölmektedir. Her on gün ~~er~~an uçak ıemıler. de gerl sonra dahi Manilli limanının metbalin. dağınık \'aziyetlerinden Ileri "elen ikin 
de bir iki bin ton hububat gönde. dorun] uş bulunkuyorla~d~. k d A deki COJTet;idor adasını 15rarl:ı müda. el tehlikenin dere~i de bu yuzdcn bir 

1 1 k 
ren Tür'kiyenin bu tesirli yarıdımı ~ponya a ınına. ış.tıra e. ~n .. • fa.a eesare-tini kaybetınlyen, orta Fili. hayli azalmaktadır 'e pek yalmı:h Av 48 bin toni ato u bilhassa te:bdle değer. ı' merikan tayyarelerınden . bı~· si nın pinlerdekl Cebu ve Pa.nay a.:lalarında rupanın şarkında \e muht~melt'ıı biraz 

Siyasi bakımdan, İtalyan taleb _ de, Sovyet toprak. !arına. ınmış ol - Ja--nlara karşı bii'yük br t>nerji ile sa_ 
d 

v h b hn k d So .-- sonra. da garbında başlıyacak .) enı fa • b t d ı leri henüz bilinmiyor.Fakat herhal- ugu a er v_ eri e te ır. v:yet • va"an, hatla 22 :Sİtia.n tarihli Amerikan · · 

gemi a lr 1 ar J 
_ ı, .ı kl k d ., cıalar bır neticeye ba.,lanwca)a ı.ad.u 

de şurası muhakkaktır ki Yu a · er, tayyarenin yanı.1 '1"! a en 1 top resmi ieblirine göre torpil atan hızlı n nıs... 
1 

. · l:d ~ 0 reçecek aylar zarfındıı. J.ıponl.ı;1 , 1 , u 
tan, Makedıonya ve Trakyanın Bul. rak arına ınmış 0 ugu~u ve ~ç~ • hüeumbot.l.a.rmm ''ap~ıklacı bir ge~e d 

.A) R i t bl"" - h · 1 d - b ld " zak oğuda kendilerine karşı eıı büyük 
Bl"rlin, 24 CA · - esm t' ıg: gar j.._aali a~tında bulunır.as:ıı hı'ç. gın göz apsıne .,. in ıgını : ır • hücumiJe dOır&. destı"o,·erm himawesin.. te ı · ıt ı İn T ....,, l • " hl keyi teşkil eden Çinlilt!rll! hrs.ıbla 

Akienizde Alman denıza. 1 an, gı 'Z bir zaman kabul e:miyeccktir. Yu. m 'i' erdır. . deı;.i bir Japon kruva.zorünü batıran ve 
aııı.lzeıne ıe.milerinden tonyekfın 13t>OG 1 nan mi l'leti bugün Bı J t h h V a§lngton tefıırde bulunmuyor nnı tamamlıyarak bugünkü bıi) uk da 

"~ 
1 

k __ .. ,. · ·· h·ı .. ft 'd b l Yi!'ar a .
1 

. - v·Hınvlon. 2 • {A.A.) _ Si,·a,ı;;I m:ı.h. eenub batı Pasifikte de A\'116tralyanm ğınıklıktan mıiievellld mahuıru i:ı.ale 
tonil-o u "'"6 ıye ıemısı ve uç !;!l. 1 kümu a ın a u unan tın~nı erın •-r "' .. ' ~ "ka - c artesi müdafaası ktffiyetlni ıitt.lkçe kuvvet. edeblleceklerl zannedilme' .... -·'ir. 
yelkenlisi ba.tınnışlardır. $ feller bir Anıerı n uçagınuı um "'"°" ı:zıtırablarını unutamaz. anlı ma - ' . . d'"'· b kk da. lendi.ren bu büyük diışmanııı, Uza.kdoğu Çunking sözcüsünün 2? ... sısa· 11 taı·lhl 

A "k ı d ıı.. ahili aç ğ n . · .. d "k b 1 y . riinü Sibi.rYada yere ın ı.,ı a - ın merı an n O&ll s 1 ın a ve zısını mu rı u unan unan mıl • _._,__ d .1 1 ,_~ 1 ı .. inin n..•-cı -•::.-... -- '-'-m· ei pl::.-a. be'-·a.n~t1 a-•~ı--'a ba ·• r . d . S 
1
• •w• • k . »-s ka ................ ın an ven Pil ı:ı""r er -...-- uıun .......... ..-. .,... .... " .. ._, ,,.. zı mevzıı ınU\'ll 

AntU denizinde, Alman denizaltıları, letı e' ıgı ıs' y c tı ........ . .. . • aıma an .e e e r. .._61ı:kında tefsirlerde bulwunııklan çl!kin_ intikal edeceği gün geldiği zaman lr.en_ fakıyet haberleri vermiş olmasın.ı rağ 
topyekün 35 bin tonilatoluk düıman ti. ----"~--- ..... mektedlrler. di~ri için vücuda gttireceti biıyük teh4 men Bir:manyadaki durum İngilizlerle 

---·o likenin der~lni hiç şüptıflb: btr defa. ÇinlUerin aleyhinde, hem de Japonların yardı 
Stokhohn 24 (A.A.) _ Stoık. ~ Bir Amerikan limanı methaline çok 

h .. .__ T · · B rlın ya.km bir noktada, bir denizaltı ııımiı;i, 

Fransız filosu Almanlara 
teslim edi'ecek mi? Hükumetin kararı daha hİ!~eylediler. Bununla a)nl :ıa. Zit.ang ve Sa.iven l-adilerine naıara.n 

manda olmak üzere, eğer hav:\. taarruz. İravadi vadisinde pek çok yani :\landa 0ıım idninıgen uazetesının e 
h ., üç salapurya çeken bir romorköre hii.. 

mu ahiri l>Hdiriyor: 
Salahiyettar bir Alınan mernıba _ oum etmiş, bunların hepsini top mer. 

(8aftarafı l inci sayfada) 
( Bqtarafı 1 inci sayfada) 

tiyacı etrafında tema~ar yapmak • 
tad:r. Dr. Lirdi Kırdar dün sabah 
muavin Ahmed Kınığa telefonla, 
bütün motöırlü denız vasıtalarına o. 
dun ve kömür taşıma mükellefi}' eti 
konduğunu bidirmiştir. İstanbula o. 
dun ve kömür gönderen istihsal 
merkezlerinde kafi miktarda mal 
olduğu halde onların buraya nakli 
mühim bir mesele teşkil etmekte ı . 
di. Alakadar makamlarır. bu kara
rı yerinde bir tedbir ola.ak göTül. 
mektcdir. Yeni karar Liman Reis -
liiine tcMiğ edilir edilmez hare -
kete geçilecekıtİıT. 

1 d 
~·,_ p mlsile batırmıştır. 

n an bildirildiğine göre şa~ ce. • o---
Fransız donanmasının, dö Golcülere 

iltihak e!mlş olan Fra.nsız möstemleil'. 
terini istirdad etmek üzere harekr~ 

geçmesi ihtimali de gözönüııde tol ul_ 
maktadır. Bu takdirde. do Golcülerin 
himayesini denıhte etmiş olan ingllterf! 
de Fransız donanmru;uıa ka.rşı harekete 
ge(:mek mecburt~·ctinde kala<'aktır. 

h.esindc Starajar'ın cenubu şarki -
sınıde uçenber İçine• alınan 16 nc.ı 
Atman ordusunun birl;klerı Sov~et 
h~tlarını yararak Alman cepheeı -
~ın Üst tarafile tem'.lsl t~rnin etme. 
ge muvaffak olmuşlardır. 

---o---
Alm~nların ilkbahar 
ta1rruzu Haziranda 

mı başlıyor? 
(8.aştarafı 1 inci ıayfada) 

:ı~~nda Vaşingtonda cereyan eden 
tn~zake11eler hakkında izahat ver • 
rrııştir. 

General, bundan ba~ka şunları 
ııöylemiştir: 

- Almanlar, şark cephesindeki 
rrıuharebelerde en güzide kıt'alarl
hı Ve mühim miktarda modern 
arb malzemesi kaybetmi.Ierclir. 

Almanya büyiik zoTluklar paha.. 
•ı ' 
1.n~ olarak malzem.! kayıbını tc • 
_afı edebilecek vaziyetkdir. Fakat, 
lhti,, k k b'" .. h .,.at ıuvvet r-.cı sanı utun va -
laaınet.i]e kendini gösteımeğe bat • 
mıştır. Böyle ollduğu hal~. Al· 

inan orduları hala büyük bır kuv
\'ıet .. teıtkil edjyorlar. 
. Onürnüzdeki günlerde Rusya ve 

şırnafi Afrik·ada yaoacağı taarruz -
ları, bu ordunun ~on hamlesi ola -
taktır. 

Ta.am.z Haziranda batlıyor 
A.llkara, 24 {Radyo gazete~iı - Al. 

hıanyanın ilkbahar taarruzuıu nr vakıt 
başlıya cağı herkl'Sin mf"r .ılı!" sorduğu 
bir sualdir. 

Bu hususta blrçok "tahminler yapıl. 
ma.'<ta. ise de, inanılır kaynaktan vl!riltn 
Wr ha.be~ göN', bu taarruz Hazirıtnın 
ilk cünlerinde baelıY1leaktır. Bu. çok 
kuvvetli bir ihtlmal:tir. Biz de buna. 
inanıyoruz. 

Londra radyosuna göre 
Ankara, 24 (Radyo ı-azete.siı - Loıı 

dra radyosu bugün bulprca Df"!lriyııtın: 
da şunlan söylemiştir: 

Kral Boris kendi kendisi Bulgarista._ 
nın führt•rini ilan edecektir. Kralın si 
rasetine muhalif olan bütün mırti lidtı -
leri tecrid kampla..rına ,l'Öndt•rilrcektir: 
Sark cephPsine Suvyetlere !(arşı on tü. 
men Bulgar askeri sev'1ı1edilmlstir. 

. Gizli radyonun nqrlyaU 
Dır~ tara.itan bulgarca neşrly.ı.I ya_ 

Paıı gizli rad d Hük· Yo a şunları .ıulatmıdır: 
umt't sizi, Slavların ezeli düşmanı 

ola~ Almanlıula birlikte Sla.v kardr.~ıe. 
rinhe karşı harbe .. ··kı·· A k suru uyor. ,, t.'re 
çağınUınız mı. kışlalara gltıneylnlz, da. 
b çıkarak çettler kurunuz. Htikumete 
\'ttı:-i vermeyiniz. }'Jyeceğlnlzi ''e ın:ılı. 

sulünüzü kt>ndiıılze aJı\oynuz, çilnkü 
bunlar bükümetin eline ,rcrince Alınan. 
Yaya ıı;onderUeCt"k ve sizler aç kala.cak. 
amız. 

Alrı1nyada vesika 
u :ulüne aykırı hare
ket eden 2 kişi ö:ü.n Şlmdilik, Tulonda t-Opla.nmış nlan 

Fransız donanmasının ı\tluılike ~lmak 

cezasına çarpıldı üzere bulundutu dün blldlrllnılşti. Vlchy 
kaynakları bu haberi tekzlb etmemls. 

~ıerne, 24 (A.A.) - Otl: Jerdlr. Asni kaynaklar. Alman 4ienlzel. 
Nasy'OD&l Zait-anır ıraı.e!eslnln Berlin Ierlnln de Tulonda balundaldan ve «e. 

muhabirinin bildirdltlne ıore, Alnıan m~lere bi.uilrlldiklerine da.lr verilen bir 
ba.Stnı. iaşe mad:lelerl vesik~ nlzamııa. Ru.<ı h aberini yalanlamışlardır. • 
meleri ve bam maddeler talimatına mu.. ---o---

Kaz~nç vorgisi kanunu ııa.lir h,arelteı eden pbısl.lr hakkuıda 
verilen ~çok ölüm ceza.la.tını if'krar 
neşretınelctedlr. (8.attarafı 1 inci sayfada) 

Brunswlc'.«de büyük l>ir silih fabri. malan ile merb&Uarınm taAdikinr dai.r 
kasının işletme müdürü keııd'. hususi kanun li.yihası k.a.bul edilmiştir. 
lh iyacı ~n 200 kilo f't ve fa.brık.ı. kan. Madenlerin aranma. \'e işletilm~i 
tini mevcudundan 50 :.dlo kadar tere. hakkındaki kanun li.yiba.sımn miizake. 

tı kaldırmak suçile ülliın ceza.sına resine devam olonarak enciımr.ne iade 
ya~hküm edilmiştir. :Müdürün bu hare. edilen maddelerden ma.W.ısı kabul edıl_ 
:uni kola.ylaştıran a~ı ve ta.~ın katib miştir. 

hapis cezasına ına.bkum edlL K.a.unç verılsi <kanununun ü(.:imcu 
altı sene m.a.dde9inin 13 üncü fı.lı:.rasınuı detlşiiril. 
rnl,,Jenllr. . 

Alman p:ııetelerf. barb ckonomısl mesine dair kanun tekliii ile. memurla.. 
ldelerlne aytun )ıarelı:e&le önemli mlk. I nn tahsil müesseselerinde talebe olamı. !':nn. deri sa.tın almış ve bunları büyük yaeaklan hatıkındakl kanunun birinci 

ıtazançla.rla satmış bulunan Frankonya_ maddesinin rtetiştlrllmesint dair kanun 
dR Rehau ı;anayi erbabında.n birinin ele lii.yihasınm birinci mözakereıt'ri yapıl • 
ölüme mabküm edildiğini kaydetmek. m1Ştır. 
ledlr. Büyük ~lillet Mı-cjlsl Puarlcsi cı.inü 

topla.nacakt•. 

----o-

Oagı'ma ·ofisi kuru'du 
( Ba,taraf ı t inci sayfada) 

ye-ti asaaından Tank oumerdP.n ikismin 
tayin edilecekleri a0ylcnmt>ktedlr. 

Bütün buıılardan a,yn ol&rak Topr:a1ı 
)lahsulleri Ofisi, Ticaret Ofisi ve Petrol 
Ofisinin yanında bir de D•tıtma Ofisi 
kllrulmu.ştur. Bu o(ls Umum l\lüdiir. 
Iütöne Kudüs ba!)konsolosu Cefil Tev. 

tik ceUrilmişlir. 

- ELHAMRA'da -
ALEV ŞARKISI 

Tütlkçe sözlü 
NOAH BE.RRY - ALEK • 

SANDR GRA Y BERENİS 
CLAlRE 

ve Nevyorlk Metrepoliten ope. 
rası arıtist!leri fevkalade me -

'•raklı nefis aşk macerası J 

Mihailoviç'in ailesi , Türk ıinemacılık aleminin 

rehine olarak muha- Rekorlar Rekoru devam ediyor 

faza altına alındı 
Marmara Filim stüdyosunda 60 klfillk mehter, 40 kiJilik koro 

36 klt:llk mubteıem saz heyetinin Jpirakile vücude gelen 

Louira, 24 (A.A.l - Londranın YU.- KEMANİ SA D 1 J Ş J LA Y'ın 

Ye 

mahfellerine ,.eıen haberlere ·~-
goslav ,_.,.,..umandan Mı. 
re harbiye nazın ve u"'"?~ • , 

,.0cukl:ı.rı n.oınan. 
haUovlçin refikası ve ., f 
lar tarafından rehine olarak muha adza 

, ba~lanı;ıcuı a 
a.ltına a.lınmıştır. Bu il~ ın 
Almanlar Mihalloviç ıre çcLe nıuha~-

. ' vucrosla.v !Miba)·ları beş ıu. 
belerı yapan takdirde al_ 

kad teslim olmadı.lı:lsrı 
ne ar . muhafaza altına 
lelerinin reblne ola.ra.k . B ülti 
alınacaklarını blldinnlşlerdır. u • 
matomda. bl1dlrllen mühletin sona e~-

rıııı.....cn Londrada, l\lı_ 
miş olmasına .,... · , 

. i . ı--•im oımasınm b~hl; me1. 
haılov çın 1:3' • 

olmttdlğı söylenmektedir. 
ıuu _.---o-

Ziraat Bankası 
tarafından satın 
alınan pamuklar 

bestelediği ve sevimli okuyucumuı. 

MUALLA IŞILAY ve SUAD GON'ün 
TÜRK KLASiK MUSİKİSiNiN ÜSTADI DEDE EFENDİNİN 

en nefis şarkılar:nı terennüm ettikleri 

A 

LEYLA T~rkçe Turkçe 
Sözlü 
Şarkılı 

Senenin en büyük harikalar harikası filminin gördü~ü coşkun ve 
müstesna rağbet ve vukubulan sürekli i<stek Ye mütevali 

ımüracaatler karşıs.nda 

TAKSiM Sinemasında 
4 üncü ve sonuncu haftası devam ediyor 

EHEMMiYETLE Bu müstesna f im, bu .sene İstanbulda ve 
İstanhulun b ç bir semtinde irae olun. 

Nazarı Dikkate: mıyacağ ndan, göremıyenıerin ve tek. 
rar görmek istiyenltr' n bu s:ln fırsatta ı 

stifade etmeleri rica olunur. Yer bulmak v:e GERİ DÖNMEMEK 
iıçin lütfen SSANS SAA TLE'.RlNDE CELIN!Z. 

Bugün seans'ar: 1 - 2,30 - 4 - 5,30 - 7 - 9 

)arı \'1adh·ostoC ile Kamça.tk.ı yanma. 

dası arasıncla.l:i Sovyet R~a sahillı>rllt! 
San ve Mavi nehirlerin, el.yevm Çin a. 
nızisinln .Japon işgali altınd.ı bulunan 
kuıımlarına yakın m10takalarından l'ele. 
cek olurlar;a. o zaman tok tehl!keli o. 
laeakları hususu nüyu\ı. bir ehemmiyetle 

bir defa daha götleri önünde c.ı:ılandı. 
ğı gibi aynca, kara. ha,•a ve deniz kuv. 
vetlerinin bu(ÜD Tokyo mttker. ve beş 
bin küsur kilometre uzunloğundald 

Tokyo _ Cava adH• hattı nısıf kutur 
oı.-Jr Üzere flzileceJı ~ we-nJs IJfr Dl. 

alf cJalre dalliltnde MJ'arl bir ıteldltle da. 
tıtılmış ..-..111ın u1n11nü ıiurumlan 

llakımından esaslı '1r z&f &etldl ey le. 
diflni de blnlen l'öriİP .ınladılar. 

Yalnız, fazla telaş etmedlh>r. Çiinkü 
Japonlar, babis mnzuu etmlı$ olıdatu. 

muır: t.ehllkeleri ani bir dal'benln t~lrile 
binim ve yeniden cörüp nvramalı. ve 

ilk hetia.blarında itiraz yanılmış olduk.. 
la.rını anla.~a beraber bu lehhkenin 
ya&m akıbetlerine maru11 deilldlrler. 
Uzun zaman hesa.b edilerek hazırlan. 

mış bic cür~tln kendilerine temin ettltl 
ilk büyülı: fırsatı rene esaslı hesabl:ıra 

is!inad eden yeni cüretlerle, plinlarının 

!ayın epeyce yalunlaruı:ı Kldar ilerlemiş 

olmaları dolayı.sile ço.ı. .:Ueyhindedir ve 
Japonların kuvvetlerinin büyük kısınile 
İravadi vadisi cihetin:len hareket l.'llerek 
İo4rillz • Çin kunetlerin şarka doı:Tu 
at.mağa çalışmakla. beraber daha fazla 
vakii. geçirmeksizin Çine karşı umum 
bir hareketin ha:zırlıklarile meşrul ol 
dııkları da anlaşılmakta.dır. Japonbr. 
buaiin ellerinde l>ulunan fırsat ve za 
maıaclan istifade ile Çin i~lııi bir neU 
ce7e bailıyabllirlerse Uzakdoiu sahasın 
ela o kadar kuvveW bir surette iısl{ nmiş 

ve 7erletlDl.i olurlal", ki oııL&rı bır d ıha 
oraJardan e.*arab.lmek .~:.ı.S •K:ı.oııur 
lfla, hat.ti Awupa carbın:.laiU h·ı,ebbus 
!eri bir dereceye kadar muvaffakıydli 

bir safhaya clrmiş oısa bile, pek ıüç 

bir iş haline cirer ve Japonların bu ma_ 
valfaiuyetleti Avrupadaki müttefiUeri. 
nin kudret ve muka.vemetlerlni ıenış öl. 
çüde arıı.ru. GGrüliiyor, ki. l. za.kdoi;u 
itlerinin Anclo.Sa.k.sonlar t.arafıııdan 

Ön pli.na ahnmı&SJ bir .nahzur uldutu 
kadar ikinci pl&na bırakılması 'lla bir 
mahzur ıe.ıdl etmektedir v~ eter, bir 
muelze nıhiır 1.>tmerse ve7a Almanlarla 
miiUefikleri Sovyd Rusyaya ~arşı um. 
elalan lr.M'i ne&.iceyi bu yaz za?"fı.ncla 

hiç olmaıısa ana haUanoı clılt! edPbile. elde eclemezlel'Se bu müessif barb çok 
reır. '~hile iatlsma.r imkinlaTID3 malik_ uzamak. türlü feci safhalar ~ö.sterruek 
tirler ve sırası geldlite t.eknr e1·lem~k. bıüdadıııdJMlı.. K. D. 

MABMABA'ra 
Halk sel halinde akıyor ..••..• 

A. L i C E P A Y'in 
yarı ilaheleştiği 

HELLO! BRODW AY!. .. 
Bütün İıttanbulu akın akın çekiyor 

DiKKAT SON GÜNLERDİR!. •• 
Harikalı rağlbet ve izdihama rağmen evveıki angajmanlardan dohyı 

rlLll UZATILMl'IACAKTIR 

Bugün 

MELEK 
Sinemasında 

Sinema d\inyastnın en parlak yıl. 

dızı ve İstanbul sinema sever balkı. 

nın sevgilisi, güz:eller güzeh 

BEDD\' LAMABB 
JAMES 
STEWAR 

V(" 

tarafından şahane bir surette 

yaNttılan 

AŞK YILDIZI 
ŞaheseTİni gormel s n z. 

Bükümete ve istllicılara Jıcr türlü 
lniişküli.t çıkarınız. 

Ankara, 24 (A.A.) - Hüklı • 
met9e el konulup z· raat Bankası 
tarafından mübayaa olunan pamuk 
}ardan 27/11 '941 tarıhinden ev • 
ve! satılanlar İçin de bankaya yüz. 
de bir komisyon verilecektir. Buna 
dair kooııdi.nasyon kararı Heyeti 

V e'kilece tasdik edilmis:tir. Saat 1 e kadar tenz .;ıtlı -----1" \mı __ _ Bugün saat 1 de lenzılatl natioe 



6 Sayfa 

Talebe yurdJarı 
bugün ne halde? 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
\-elerde.. c-idip de sigara dumanından 

goz gözü görmiyen, tavla ~ürilltfu;ünden 
kulak zarlan tahriş olan kahvelere mi 
kap.ınalım?,, 

Doğru sÖ'ze ne denir? 
Bir başka genç, ilave .!dlyoı:ı 

ıı- Parti bugün ırençliğl mütehassis 
eden bir teşebbüse girişti, l\lodern bir 
yurd yaptaracak. Faka.t bu )·urd yapılın 
tıa\'ll kada.r, iı>ter Parti, ister diker ala. 
kadarlar, yiiıksek l.a.bsll gençliğinin ) e. 
mt"k derdine bir oa.re bulml.lıd•rlar. 

Birçok ar:iadaşlarıınız v.r ki, ha.,y~tı_ 

ıu k:ur.ı.narak tahsile devam ediyor. Sa. 
ba.ha kadar çalışll!d.an sonra yüzünü 
fÖ'zıinu yıkayarak rakillteye gelen a.rka 
da'l'L&rımız pek çok, bunlar bu zaruret 
dolayL.Jle yu.rddan da istifade edemiye_ 
eek.lerdir. Heuı bu kU>il atitıı.daşlar, 
he-m yurd yaplınclly:ı k:ıd.a..- bütün ar. 
kad.l,,Lı.r için birinci plinda halledile. 
cek mı.>!>ele, temiz ~·e ucuz bir yemek 
) iye bileceğimiz bir .Wkantıı. a çılma.sıdır. 

Burada, l.alebıe lab.d.&t usulile, ehven bir 
iıcreUc ~emek yiyebilmelidir. ı\n<tdolu. 
dan gl.'llp de bir )eTe sığııııır-.ık okuycuı 

:ı.rkadaı;;La.rımız hem buralı olup dıı., öl:'. 
leden t•n·el ve öi:faden sonra iakültes~n 
de ders alan ark".ı.iası:ınmı:ı: iç.inde bu 

en mulıim meseledir. Blr talebe lokan. 
tası lsUyoru:ı:.ıı 

}'erinde, haklı \'e is'afı pek mü ~kül 

olmanusı li:ıımg-elen blr dilek .. 
Bunu açık bir ariza olarak Üniversl'e 

ttktörıinün dikka.t n:uarın~ arzedlyo_ 
rom. l'urdun inşasından sora dahi. dl. 
ğer talebeler namına bu lokantanın fay 
dalı olacağına ka.niim! 

Gençlt'rln bir kısmı da 'Üniversite ta. 
lebt'S~nin dttsten arla. •calan umanla. 
rıııda pm a.tıl k.a.l:lıtmd:ın, henüz t~ni_ 
\erslte bahçesine bir voleybo1 s~Jı.a.sı 

bile yapılamadtğmda.n şik.iyetçL Dün; 
kü ~azımda da işaret ettitlm gibi. Ana. 
cloludan ~en gençler, ba.klkaten pek 
m~ül şartlar altında tahsi;lerinı- ele. 
w.m odebiliyorhlr. S-enelerdir bu iş 
niçin bu kadar ihmal edilmiş, ele alın. 

marnL-; bHmem? .. 
Şimdi blraz da yurda dönellın: «Y'ik 

sdc Tahsil Talebe Yurdu• nun kl7lal' 
lı:mnı b.a.k.kınuil bıtı.bala.rı.mı dün yaz. 
mı,,tım. Buna. ekleyeceğim erkekler b. 

rafı notlanmda bundan daha müsald 
olmayacaktır maa.leser .. 

Krzlar k.ısm.ııun bir dükkan aşın öte. 
sinde ve köşe başında bulunan 17 odah 
bu kona-k ya.Yl'USU bina dar ve ka.ra.n lık, 
oltlukça da hanb.. odalar ııfak. Yatak 

· ackdi fazla... karyolalar o kadar sıkışık 
ki, biraz hareketli yatan bir insan yf!re 
değ-İl, arkadaşının yatatına. düşecek. 

But.ün bunlarm esbabı mucibe ve mn. 
ha.ffefelerinl dün izah ettiğim için, bu. 
giiıı bir keN iaha bu nOO:ta.lara. avdet 
etmlyecetlm. 

Yurdun yeaekhanesl, ;~emin kalta .. 

bir sığınağa inildiği hissini verf'n dar 
\'e ıo., merdiven ve arahkla.iıl:ın sonra 
azami 20 ki~in yemek yl)·eblieeeği ge_ 
ni!)Çe bir odaya geldik. Bu odanın karşı 
ktsnıında.ki ınut·b:t.k oldukçı.ı. teınlz fakat 

» 

dağınık ve inti:;ı;a.msız. Aşçtla.rın ve Y•'-
ma.ld:ı.r~n önlüilerl biraz dah;ı soda ve 
rh-id ister. Bu temizlltl kafi bulmadığı. 
nıı söylemeliyim. 

Yurdun müesslslerlrıdl:tı. Mustafa. Ak. 
soy, yemeğe ka]ma.rnız J.çln o kadar ısrar 
etti ki, bu misa.flrıtenerllk karslSmda, 
öıU.r dileme.{!, ınutbaktalcl lntıba.ları. 
nun bir irad~i sanmalarından korkarak 
nr.ı a başına oturma.ta mecbur kaldım. 
Meobur kaldım, diyorum: oünkü, bir 
fincan kahvenin 40 yı !hatırı kaldığına 
gire. üç kap ye!llf'iln, nlç delilse, b11 
yxıyı yanrke.ıı. ensemden nöbet bek. 
li~cekleri ntWıa.kkaktı. Aıa.mi bitaraf 
ı-e objct<tir kaim.ak karan, beni m.ıale. 
sel bu mleafirperverllğe, i>efö de, bazı. 
larmın nankörce tela.kld edecekleri bir 

ihanete mecbnr etılyor. 
Yemek, torik taTa.sı, ıspanak ve in. 

dr ta~lısından ibaret. 
Bunu. tabakh.ra konulan miktarla.da 

karşılaştırınca az bulma.k kabil de~ll. 
Yurd müessisi, gıda. maıddelerlniıı temi. 
nhtdekl nıaddi ve manevi ınüşküli~ı an 
la.tınoa. tenevvü ve nıBttar meselesini pek 
münaka.şa.ya deler bulmadım. 

Yalnız, ba.rd.aklaıfa, tabaklara da a.<i. 

çıların önlüklerine gösterilee~ dikkati 
teşmil etmek gerek. Bazı tabakl.truı. ke. 
narında, bir parm-a~la sı .. ıulandığı tak. 
dirde. yıka.yanın burnunun altına bir 
bıyık çe-keeet< miktarda siyahlık vardı. 
Bu mah-zurl-arın da izalesi şilpheslz kü_ 

çiik bir dikkat işi. 
Nusret :;ara. Coşkun 

--~---

Amiral Rader'in 
66 ıncı ylldönümü 
Bertin. 2-t (A.A.) - Bu sabahki Al. 

ma.n basını: 

Alınan dot&.a.nması başkumandanı a. 
nıiral Ra.det"in 66 ıncı ytldönürnü mü. 
nasebetile Berlln ba.smı a.mlralın büyük 

. başarılarını belirtmektedir. ..................................................... 
Son Posta Matbaaal a 

Ziraat 
(Eaş tarafı -1/1 de) 

o;cne kadıl.r iııfaş kabiUyeLini muhafaza 
ederlerse dr gene la.ı.e toh.uınlartlan e. 
kilnıesl şayanı tavsiyed.ir. 

Barit topraklarla ekim zamanı kurak 
gicJen zamanlarda. fasulyelerin ekilme_ 
den eı'Vel birka{ı sa.a.t suda bırakılm:ısı 
daha .iyidir. 

Hava,nın gidişine göre 8.15 ıiin sonra 
tobumla.r çimlenerek kendilerini gö<3te. 
rlrler. 

F aıulyenin bakımı: 
Ekimden solll'a. fazla yatın.ur yağmış 

ve tarlanın yüzü kaymü: bağlamış ise 

bir SİİJTÜ ile kaymak kırı.lma.lıdır. Yal. 
nız bu SÜl'l'Ü l'eçinne işi, tohumlar Çl''.c. 

maclan ve filizlenmeden :vvel yapılma. 
lıdır. 

ile sabah, öğle ve akşam 
Her yemekten sonra günde 3 defa diılerinizi muntazaman fırçalayınız. 

KAŞELERi 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Ve bütün ağrıları derhal keser. 

Sıhhiye Vekaletinin ruhsatını haizdir. icabında günde 3 ka~e alınabilir. 

HEP TÜRKLÜK İÇİN 

ÇAGLA YAN 
15 günlük dergi 
Sahibi: Zekeriya Çamlı 

Kuvve-tini ideali~ gençlikten alan bu meomua 26 Ni'ıran Pazar gü
nü il'mi makaleler, kıymetli şiinler bitaraf tenkidler ve tarihi bir 
romarvla ç:kıyıoT. 

Bu dlergryİ alın, muhakkak İçinde aradıklarınızı bulacak ve çağ. 
layanın sizin olduğunu anlayacaksınız. 

Taşra bayilerinden ~atmak İslteyen!er poıitla kurusu 65 5 bıtanbul 
adrres ine bikl irsınler ' . 

, 

Onunou tertİip Birinci çekiliş ıılaıu 

7.Mayı.s.1942 

Ckramiye ikramiye ikra.ınl>e 

adedi mlkdarı tutarı 

Lira. Lira 

1 20.000 20.000 
2 10.000 20.000 
4: 5.000 20.000 

20 2.000 40.000 

40 ı.ooo 40.000 

80 500 .ıo.ooo 

400 100 40.000 
4.00 50 20.000 

2.000 28 40.000 
4.000 10 40.000 

80.000 2 160.000 

86.000 Y e k iı n 480.060 
Takriben &n satnbnetre .ı<ıı.dar boy :ı._ 

lan fasulyelerin birinci çaıpa.sı yapılır. 

yasulyeler çiçek açmadan evv~ bir ikin. 1 
ci çapa yapılmalı ve bu esnada dipleri 
de hafifçe doldurulma.lıdır. 

Bek:enmekte olan 

ER.POKER 

Ta.m bllet 2 lira Yarım 1>1let 1 lira 
Yfrr bile'te 21,74 bilet kaza.nacaktır. 
Hasılatın % 60 • ikramıyedlr. 

Fasulyeler, muntazam sm~ halinde 
ekllmlş ise ikinci çapalama. beyg-rr çapa. 
si ile de ya.pıJabilir ve o .ıama.n boğa.ı. 

ları el çapaları ile doldurulur. Çok ku. 
rak ~.çen ~ sulama lmki.nı olan yer. 
lerde fasulyelerin çalma 311 .le blr defa. 
sulanmaları hasılat miktarını çok yük. 
ı;eltir. 

Ancak çapadan üç, dört hal'i.\ sonra 
da üçüncü çapa..ı yaınlmalııdır. 

Fasulyenin lıasadı ve hası 

latı: 

Sa.k1arınm alt tazafları kurunuya yüz 
tuttuğu zaman fasulye ha.saduıa başla. 
mr. llasad, el ile yolma. suretile yapılır, 
sökülen fasulyeler, ufak yığın halinde 
birkaç gün taTlada bırakılır ve sonra. 
hannan yerinde düğ-en vey.A harman 
makinesi Ue harmanı yapılır. 

l:'erlne göre dekardan ortalama ıoo. 
l20 kilo kuru ta.ne alınır. Toprak ve ha_ 

kım şatlarına c-öre bu miktar 180 kilo. 
ya kadar çıkar. 

N. G. 

Askerlik işleri -
Şubeye davet 

Beşiktaş şubesinden: 

Şubemizde ka.yıdlı Yd. Tbb. Tğın. Ali 
Rıza (330) (22659). 

S. 8. hesab memuru Halil otlu Alı. 
med Sabri (305) (24164). 

P. Tğm. isma.U Hakkı otlu Nazım 
Sancak (937.453). 
Levazım ast.etmen Ahmed Namık 

(38585). 
Bıı dört sübaym acele Qlara.k $ube .. 

mlze müracaatta.rı ilan olunur, 

... DERMOJEN 
YA.."Jl.K, ÇATLAK. EKZEl\IA ve 

CİLD YARALARINA fevk.a.lılde iyi 

relir. Derinin t.aulenmeslne ve 
yenilenmesine hizmet eder. 

~ HER ECZA.."JEDE BULUNUR. 

FRENGi 
ve 

Bel soğukluğu 
na tutulmamak !()in 

ENtdtıAO: 

Protejindir. 

TRAŞ BIÇAKLARI 
gelmiştir. 

DİKKAT: İst.anbulda ı adedi 5 kurn..'itur 

, 
iplik 

» 10 adetlik paket t5 kuruştur. 

T~rada.: 1 adedi 5, 10 adedi 50 kuruştur. 

SÜ!J1ER BANK ' 
dokuma fabrikaları ve 

müessesesinden: 
2 Ad t 4 5 T 1 k K Al k , / ş ç İ A R A N l y o R " a • on u amyon ınaca il Tes,iyeci • Oksijen ve Elektrik Kaynakçısı • Sotuk Demi.rei Sıcak] 

Müessesemizin işler bır ha.ide olmak şartile yeni veya kullanılmış 2. adet 1 DeDmlrEcl .MToırnRaeı ves PuAlanNy:ı Aiş~llyednl: lüzLumtdv.ardışr. ı· R K E T. ı· 
4.5 to~luk kaınYona ihtly.ıcı bulunduğundan sahip bulunanlarm -kamyo • 
nun bir fotoğTafisinl lllşlk obrak mektupla A..~K.ARA'da müessesemlt.e mü. 

ra.caat etmeleri. ••••••••••ır fabrikası idaresine müracaat: Rız.ıpaşa Yokuşu İsmetiye Cad. 26 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 18 Nisan 1942 vaziyeti 
AKTiF . PASiF 

Kasa~ 

Altın: safi kilogram 72.606.2ll 

Banknot . . 
Ufaklık • • • 4 

Dahildeki muhabirler: 
Ti.ırk lirası . . . • . • • • • 

Harlotek.l muhabirlerı 

A}kn: Safi kiloc-ra.m 22.'785.4.73 

Altına tahvili kabil' aerbeSt dö-

vizler • • • • • • • • • 
Diğer dövizler ve borçlu Kl.iring 

bakiyeleri • • • • • • • • • 
Hu!ne tahvilleri: 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
karşılığı • • · • 
Kanunun 6-8 inci ma.1.delerlne 
tevfikan Hazine tanrından v•ıa 

tedlYat • • • • • • 
&enedat Oüzdanu 

Ticart senetler • • • 
Esham ve tahvil.U cüzdanu 

< Deruhte edilen evrakı natdL 
A < yenin kar,ılıtı esham .,. 

< tahvll~t <itibarı kıymetle> 
B < Serbest Esham ve Tahvtlt.t: 

Avanslar: 
Altın ve döviz üzerine avana • , 
TahvllM Uzertne avans • • 
Hazinl!'Ye kısa v!.deli avans , 
Hazineye 3850 No. lu kanuna göre 
açılan altın karşılıklı avans 
Hissedarlar: • • • • , , • 
Wuhtelif: ı • • ı o • , , • 

IJra 
Lira 10:?.1'?6.H6.H 

J) ü.879.211.-
1) 332.SH.63 109.338.202.47 

• 35.093.28 35.093.28 

Lira :not9.589.'.H 

• -.-
il 66.662.383.95 98.711.973.86 

Lira. 158.748.563 . .:.... 

)) '!2.45t.653.- 136.293.910.-

Lira 3-18.400.210.37 318.400.210.37 

Lira 45.1!12.261.93 
1t 10.t27 .1128.06 55.619.889.99 

Lira 3.121.22 
» '7.808.722.-

• -.-
• 181.500.000.- 189.311.8"3.22 

4.500.000.-
ll.'190.368.3.t 

1'ek6n 954.001.49153 

Sermaye 
İhtiyat akçesi: 

AdJ ve tevkaIMe 
Hususı 

. . . . ' . 
Tedavüldeki banknotlar: 

Denıbte edilen evraltı nakdiye 
Kanunun 6 - a incl maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından vatı 
tediyat • • • • 
Denıhte edilen evrakı na.kdlye 
bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın olarak 
illl.veten tedavüle vazedilen 
Reeskont mukablli illl.veten teda. 
vuıe vazedilen • • 
Hazineye yapılan aıtın karşılıklı 
avans mulrnbtll 390a No. ıu kanun 
mucibince 1JA.vetım tedavWe vaze.. 
dilen • • • • • 

MEVDUATı 
Türk Ura<n 
Altın: Safi kilogram 877.42! 

3850 No. ıu kanuna göre hazineye 
a,eılan avans mııkablH tevdi ola. 
nan altınlar: 

Sa.fi kilogram 55.511.930 
Döviz Taahhüdatı: 

Altına tahvili 1-abıl dövizler 
Diter dövizler ve ala.caklı ICir1ıı.8 
bakiyeleri • • • • 
Muhtelif • • • • • ~ ... 4 ,o • 

Lira 7 JJ2~.019.15 

» 6.000.000.-

Lira 15l! .74tı.5G:ı.-

» 

Lira 

• 
J) 

> 
Lira 

» 

Lira 

22.454.633.-

13&"'"'"1 
36.500.000 -

2'58.500.000.-1 

'115.000.000. 

96.257 .~8:>.~8 
1.23UG4.05 

'78.124.167 90 

-. 
27.934.146.60 

TrUn 

ı Tmua11a 1838 WIJabultı• itibaren: :Iskonto badcll ~ t altm &serin• anmı 5 1 

Lır.ı 

15.000000.-

13.822.0 L9.15 

5'76.%93.lU O.-

9'1.4.9!.151.0S 

'18.12U67.9f 

!'7.9l4.t46.6• 
14:; 335.096.85 --
95t.ooı.49!!! 


