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Japonlar 
&vaıtralra 
lataııaa 
taarruz 
ettiler 

Port · Darwin iki 
defa havadan 
bombalandı 

Baddl hasaı
~ok btiytik 

ilk taarruz 72 bomba tayya
ren tarafından yapdJı, iltinci 
taarruula 4 tayyare clüfiirül.lii 

Melbourne 19 (A.A.) - Hava 
nezareti bildiriyor: 

•Japon tayyareleri bu sabah Port. 
Darwin' e taarruz ellniıJeTdir. llk 
alınan raporlarda taarruzun tehir 
üurinde topland.ıiı kaydedilmek • 
tedir. Limandaki gemiler de bom. 
bardıman ed.ilmiıtir. Birkaç ölü ve 
Yaralı vardır. A.tteri tıesialer de he • 

(Devamı 5 inci aa1fada) 
~ 

ÇIDIUer 
bir teblr 

geri aldılar 

Yazı itleTi telıefonu: 20203 CUMA 20 ŞUBAT 1942 la.. ı.Jeri t.elefonu: 20203 Fiatı S ltunıı 

Yeni lıarb C Zirai seferberlik~ 
• • 

gemımız 

geldi 
ingilterede yapdan 

Sultanhisar 
muhrib:ne dun Turk 

bayrağı çekildi 
lskenderun limanında 

----------· -
Ziraat Vekili dün 
İzmitte köylü ile 
görüşmeler yapfl 
Pulluk imal edecek olan Adapazarı 

demir fabrikası genişletiliyor 

1-dı cepla • ..... Wr ._. ;:::.~ .. ~-~ ............ , meras.m yapıldı 

Birmanyada gog .. ""US RUSYADA KANLI i Ankara 19 (A.A.> - Anaclola aJanaı.. İzmit 19 (Huauai) - Ziraat 
i DID babe~ aldıtma ıore. evvdoe İn&il- Vekili MuMis Erlcmen bugün d~ 

Vekil Arifiyede de 
teeıkikler yaptı 

1.., u •dd 11• SAVAŞLAR f &ere7e slparf,ş edltmtf oWı barb ıemile. Kocaeli viliyeti dahilınde tetkik• g g sa ŞI 8 1 i rimlsclen Sullanhlaar \orpldo muhrl~I. lerinc devam e~i!tirı Vek.~l. Ada. 

1 İ ~ mukavelesi mueıölnc~ bize &eslim r. pazerlndan ,dır1mıze ıelmlf, bu • savaşlar O Uyar OLUYOR i dilmek üaere bu sabah İskeaderwıa mu- radan Gö1c.~~ ccçm'ttir. ~uhlia 
• vasalat et.mlşt.lr. Erle.men; Colcuk.te mısır zer ıyatı . 1 Lıltenderuo, 19 lA.A..) - Bu aabah nln arttırıhnaaı etrafımda müetah • 

• • İMen4eruo limanına &"elen tllrpldo muh. sille temaslarda bulunmuttur. Tek. 

111.lllz Alman tebligi: "M er- i ri~lnde bayrak terenl yapılnaı tır. Saat rar şchrimi2e dönen vekil Ha1k 
• • • • E ıo da tümen bandosu tarafından çalı- ba.hçCJlİnde toplanen müstah&it ile 

ezde kuvvetlı bırlıkler: nan İnıfllz mllli marşı ile torpido muh..luz:un b'T hu'b'halde bulunmuı: ya~ .akabu . . [ d ! rlblnden İn&"llb \a)ratı lndlrllrnlş ve lık ekimin arttırı,ması lüzumuna ı. 
Çember 1Çln6 a ın 1,, i 7erine istlltlll marşı ile TUıil ~ayratı çe. şaret etmiştir. . 

- i tam.iştir, Tirenie Vali Stfik Soyer, tut. Vekil; Ari.fiyede yapbiı tetkik· ta••ra•a . ... . ''K t i rmeral Sükrii ltanacllı. lnıllla deniz ata ler sırasında köy eıwt.İtüaünü; mey. 
.. .. ovyet teblıgı: Jt a•• •esi YC kalabalık )tir halk haır.ır \ulun. VA ve toh~. Jslah )Stıuy~~Tl.nİ 

1 h k ti • mllf(ar. Bir bahriye müfrezesi lhUrana ıözden seçırdıkıen sonra koylu ıle 
• 1 anmız are e erıne resmini ita etm1$1r. d.e temaslarda bulunmuştur. 

"Bi/ın ırmaıını geç- 1 d t . lerdir Tut&"eneraı Silkril Kaaadlı, ba akta• Ziraat V~kili Ada~~~nd.. Ziraat Vekili Muhlis Erkmen • t 1.b"" tiı evam e mJŞ 9' misafirler tettfbae Ut lı:lıtlllt bir ıd1afet ha9S& demıTCilerle goru~ı ş mıge eşer1 US e M ...,.ı,ıı.. ÖVendlöime ıöre Adapar.a~ı ~· -
1 
imal!n• önem. ~·•ilecekfü. • Japonlar geri atıldılar,, Bertin, 19 (A.A.) - Alman ordu. mir fabrıikuı ~nitleti~ek; ışçı ... , Zıraat Vekılı ya:ın ~a f~rimız.-. ı lan baflnmıaadanlıi•nın tebllti: L 1 , drada ~1 iki yüzde.n \>eı ~ ç.ıkarıl1a1 ,~ I ~~ kaklatir~ak ve tetkıklerıne devam 

• - ktl Fa'bri.ıı.ada bı--..a pu u"' ~-ece . Raqoon, 19 (AA,) - Umumi lı:arar- Dolu cephesinde tlüşmanan birçok • ca __ 1·----------------------== 
ph tarafmian itbıktl.Caılam•a dntl i lttlcumlan riüürtWmüştlir. )lerkrsiıı ·ık Balke•l c MESELELER 

A k " .. • .. ç· •aaiia itleien MDra clilfman Dl • 
llCtreiUm ..... Wtlftt. ••ııo 1 k..ı.bıie 7eııl kıınc\U dıifnaan 'bir-

1 
W 

s erı sozciısu ID Dellrl tiserlniekl MI cenaluaua taarru ilkleri çember lolne alıamıtiar. i in 1.1-
lutala T 1 d -.... "ıııa &aarrua stina'tı dnd7e .. birllklenlm eemlteri Jarmat ı d 8ÇI IU 1 nnın ay an ~ ..,. ·•·nı1ıe tü11t e&ml1tlr. tola nJllıklan .. 1c111. teee•~a.ıere 1 K J •f • t lı11d11dunu geçtiklerini ------ - ._ - - a on er 1 apar ıınan 

• • .. ..,,.... ...._ ......, Tatela'41UJ lula .......... " •a1ar .... •e.. ı I 
teyıd~dıyor .. .;.'.';.:;:::.. .... :.ı::.-...= :-.:::n'"!:-.'"":."- Türk - ~n.~iliz sahı.bJerı·ne mÜJ.de 

Çun&..J<mc 19 (A.A.) _ Çin nellrl seomeh mnalfA ........... 1ıl1I. .. "7e&ler, db ü &anan b7W. J il -
eri 8Öaciilü. Çin bt'alarınıa Tay. laare1tehır Mltan ... .ana. e&alttlr. ........... Bir &ek Alman tanaıut aOS agu 

hududunu pçtilderinl teyid Jlı&•aJanmu menlı.fal .. 1aa1 ... eL 1 ka1ıbclar. 
bniıt . adde 99 .WdeUe ,......_..Wır. • d 

ç lir. Kine 19 (A.A.) - Çin Sba&We Bin .. Clal haiadu t'lvann•• Sovyet tebllil.. Açıhş töreninde B. E en eblii~cie deniliyor ki: Çinliler ce. ilqnwam ubr ve bava kunetlerl tah. M.tova, 19 lA.A.) - Gece Det- 1 ·ı· 1 1 d 1 
nubi Hopelı eyaletinde Kanron • ıtW eUllt uı•..,lmüWır. aa Wl~e ı ~ilen SoYJe &ebllth V8 Rgl iZ d8Y 8 1 im iri 

(Denini 1 inci aayfada) lıir Juıtff k•la faall7e&l ka7ıle .. lmlttlr.,. 11 Şabat &'ect9l kıt'alanam tatla* ! samimi nutuklar söylediler 
allln tehrl alırMiı mi? Alman lat'alanna k&rtı hareketleme i 

Daldre T ..... ~ı ;-,:. 8:.';:!.'f"' \..':'.':: __ ~~==--·::::~---···.) 
Gamıın 

we Blam 
mahkemede 
Blum, hezimetin baş
lıca mes'ulü Gam/in 

o/dutunu söyledi 

r Sınai lstlh•al&tta biiyilk, 
inki,a:flara doğru.. __J 

-------------
İzmir fabrikalan bu 

sene rekor kıracaklar ' 

~-~--~----~ 

Kömürü ikbsad etmekte bir derece dah• 
ileri gidebilirler, Şehir Meclisi bu işi tanzim 

etmeyi gelecek devreye bıraktı 

Seblr Meclisi dlln enelld ievrelenlm 'blmadtı itini müzakere etti ve hem. 
lntlltal et.mit e*I bir mesele olarak, •DlataJdı ld. 

Kaloriferli aparbmanlann m&ılnıala. Beledl7enhı böyle •lr maddeJ'I n.._ 
nnı ıem.lıı için belecUJ'e sabıtuı tallnıat. makta hakkı. tatbik ettirmekte lnıclreti, 
nune9iae 1lir madde UivulDe liaam olap (Devamı 6 ncı aa~ada) 

Bir şahidin sözleri 
bir katil davasının 

mahiyetini ~~ştirdi 
Nazilli basma fabrikası •1da 1.225.000 Kocasını öldürmekten maznun kadın, metresi ~mlin: «Burün bir takım metrelik istihsal yapmaya ba.cladı I k 1 k 

ranaız ve ecnebi isimleri y tarafından yara anan ocasının mes e şere• 
ıikretmek icab ediyor ki, -· .. ıe-ıı - .. "' - - - - - fini kı.rtarmak için suçu üzerine mi almış? bunlan söylemek utemi- ............ *' dole& ltle&meı.ile bu.. -- .U1oa kilo iPU&ıe • ail7oa.... l'aDpltıda kocuı komlaer maaYlnl 

yorum» diyor aasi l•lıriblanıı ls&lhsalleri müblm nll.. re .._ .llaaır117ac&k&cr. BIUeD Hı 1ılı a. Edm TaW U"11Da JW&llJ&l'Ak ilıimilne ae-
- W&e Mr anma ci&W.lftlr, Almaa -..... da ~a rablu 7&lı:l•"'"Pır. • ) hnM&aa maman Nedimenin darat. 

Rlom ıt (AA.l - Rlom JiiUek a. &eAlrı. ne ....... e ita ltlelmeler " Jhla meuacaı fa\rlbm Hl J1lında Ankara. dlı d(~ guel'eaıd- belt o l I Atırceaada diba de devam 
la ' · 4a &o fabrikalar • ~ &etkll flkcek Ht Mt aec.ıe tin k Buırüın Lon ra a. yuraumuzun ı · muma ne 

let ıli\'&111 barin uat IJ.ıt P.. lra ~-•r or . ~ı·--t 1 
......- " -~ ında kurulan ilk Hallcıevinin açılıı edllml~. 

" ve suçla a.aılanhr, inltrlnie ~ • -- fulal•tı &"oatere. - ı. Bu 8elle h ~-- f . hn Tö Lo d Dilnldl cellede 1luı pbldltt diııltnmlf. 
!Olla kom•rlerl oldutu halde tevktlba. cekıer.lr. 1.lM.ttt meireJe tlkanlacaktu'. t~;e.~ı ya~ı . lftl~. • rene, . n..: bunlardan t.llbı=a WlseJ'f mükalnll 

ile aclllye sarayı ar&iııulakl yeraltı Nullli buma fabrilLaaı phımalanaı Yakandaki rakamlar mca111uta aW.. buyuk elçırnız Rüttü Aru : tahkikat idare eden .._omlter Musta,. 
uıuıan eıkmışlardır. En htta Da. bir misli ~nlıtletwek Qlık lstlbsali&mı dlr. Dtter fabrlkaluın Oal111Dalan da (Denmı 5 inci aayfa ) fanın te:...Ctı danıııo ar)'l'I ilacrinde rol 

r, alcara11nı ıoerek 1lerli7or, arka- 1.%25.1418 metl'e,e oık&rnaııtır. l'abrika- ayaf teklWe •Tarlaıımqtar. Beledi7eııJn BUGÜN ~J'acak derecıeM milblm olmaştar. 
n Gamlbı cellyorda. 0011 Le.n da pıule 2621 kiti iki ekip halinde P. ha'f&&'Uıl faltrlkw .. 11eae 1 ml17oa r Batkomiler Mutafa. ha fe)ıadetinde rs. 

uırı liiliımslyerek taıı:ib ediyor, GaJ lışmaldadır. Buma ve pur.n lhtl7acıaı metre mltlbı hanpal, 1800 &oıı kok SAN' ATE DAJR cimJe iemlttlr lı:I : 
hanıb~ ile Jacomet onun ı>etl sıra karşılamalt isere alııun Wblrler iJ'I ne. lı:imilril. HO ton u&raa Ye 150 ton alft Neye güleriz? •- Vak'a oWulı:tan sonra 7aralı ba. 
liyorlantı Mııhkcme aalonunds loca.. tice vermiştir. Deaenlerde fedakarlık ya- bazırllJ'&cak&ır. lıman TaW bir eve kaldanlıaıttı. Son. 

lngiliz Krah, 
levfik KüştU Arası 

(~ 5 inci ,.,fada) p.ım.,, -. ,,..,,.., u ......... m:- ! 
8 ':" "" , • ......, ~ mlı,o•_!'~ ani• , (AZAN ...... _... ... •• ....... , .... ": 

kabil lstiJısallt ~lr bayii artm11tır. Fa • mı Jon kilo kepelı:, umlr belaaa,,._ •D O aJ 1111& sebeb ieskll eclen llılaalll lsmlnddU 
rllta t4% Jılmö 9H.8IO ilçl lı:ullanarak fabrllı:aaı 11 mll1oa kilo aa ve kepek d kadmm eriymit- Talltı blllhare Ettal 
11nık 1st1Juıalltını 13 mll7on metreden haaırlı7acaktır. Halid Ziya Uşakhgil ııutaııealae ııakleUlk, lı:artlını aramata 
16 mllJODa oıkaracaklır. Turan J'at fabrikası faall,.etlııl ~eni-- koJll)clak, fakat bulamadık. Erlfo.sl pnil 

izmJr pamak me4ı111c&tı fabrikası be- kterek Z bD4ıak milyon lı:llo nebatı 1e. ( 3 ünıcii ayfam.izda.) lı:aralı:olda tahkllı:at JaptıPın sırada :se. 
kabul etti llren lhtl,.ae )ı:al'tlsınd~ istlhıalltını 15 mekllk Tat, 1 mU,.on kilo nebati tal'Jal. • c11me kendlliitnden &'t'ldl. Telish bir 

1.o.... _._ .. ıkaracalı:tır )'al'llll mD1on kilo sabun Ye !ot bin kilo Zı"raat su-tunlan j ... _ ... _ ..... __ •örülü7orda m:uıamm Ü -ra. 19 (AA) Kral 8 mcı mı11on mc..-.::Je .. • lai'la lalr llttar li9erla ls&lb. ....._., oıu-u • . -
e Bö . - ilrklJtı tmıl rin mrma<'atı fabrlka111 bu '"·ı •ınal 1at m &' llfll'lne kanlı bir eakı bır:ıktı Ye: ·........,~ Britanyadakl T r etre Jiinlu kumaş, 206.000 .ı ecleeeldir. Gllscrlıı lıtfluıal&tı mem.. (4 üncii uyfamızda) _ 

1111 
akı ile kor.ımı kn ..ardam.• ~ ..... Yaııı.,ealnden a7nlmadan ne 1.Z3Z.~ ı:;, H.OOO aded Jlln bat. leb& bıakımındaa blb"Wı bir k•J'me& ifa. • (~ 

6 

Del ,fada) 
..._ ftda !"den Dr Tevfik acled Jlln)ti m. (O.. ... 8 Del ~) • 

..._ lalJaura u..ı etmiı&lr. tanl7e eıkaraeakilr. 



lr He~:?"ün °'ı 'ReslmH BaJraleı 
l ngilt.:redeki buhran 

= Zorlu/a alışalım = 
--

Sabahtan Sabaha: 

Burundan çıkan 
Dumana degil, 
Agızdan Çtkan küfü~ 
Çare bula.ıml 

~ f'Jgem Utaldtail ...J 
• 
1 Jtgifterede pçeu llatta lr.ıştılyan 

IMtllna llnam ~ Ye i:rl'e sirii_ 
n~w ki, AYam Kamarasında açılacaJ,.. 
miinakaı,anm nefieelen111esfne bdar d:t 
deftm edecektir. 

Ba buhran doiruılmı iotı'•:ra bir lıa,, 
bine buhrıuu dıeilldk. 

ingiHerede mubarebenla ilk ııiiaü eL 
duğu &'ibi ıı..ün de devrin ea kundli 
şahslydf 1'11ster aı.rchJB'dlw. OIMll yd 

ma.k tilmiJeD .....tne, nndımk talll,. 
mıyan çalışma kabillyetlne, bütün ingi_ 
Jiz milletini taruı:il edea ll'IMie kundlne 
herkes ha}Tamır. On11t1 tefdlerdt .,ainl 

bir diğerine terketme91nJ bit Wm• ı.te. 
miyor, herkes biliyor ki bırakacağı boş 
luğu dolduracak çap&.ı, btr ikinci phsl. 
yet mevcuıl clellNir. 

) 

,_, ___ Burhan Cahid 
Maarif Vekili ~ Wekshak lıif 

kusur aı.Na. Cinn! 
Orta me&teb ve lile &aıebeal artds ,. 

&iı'Jı*llije •Jia7d Yen!edı&.ii. llallull tt/JO 
batıalan. bocaları, mdıirJerf, buywddl 
elbirJltf edecekler. 

İng'fltuede :istenilen te.f Mister Chur. l••------
chill'in çekilmesi değil, fakat uıı: 1ş ola.- Soillk, ala11, puslu, cereyanlı bir havaya dört kişiyi ayni zamanda maruz bı. Saha&, .tola7, mrlllkfan uzak bir baht ceıPıWJl emel eılbımlyella, lmliD.. 

Maarif Veü,Wi an.ıra •ıaı talebe
nin saçını, erkek tal,.bcnln Cı&"araıııJll 
mesele yapar. Halbuki ne ~ ne t•Jıarl 
kültür hantmda lıir 'ftll.ile&i mesruı ~ 
cek şeyler olamaz. Bizim Use hayalıınll 
da siıara It:ea arbdalllar tek tükttl. 
Bunlar da bNlı.a&lerlnl afünı •k içbl 
teneffüs zamanlarında mektebin bOL 
nım.J.arına rlcler. Orad.ı birkaç netesı. 

lnmlJanııı diikerleı'dl. Jtiidıiriilll!Az Jllt. 
_.,.. Calıii Yaloıa af'MU';ı btı .ita.' 
bucatı yoklar, banyı aklar, algara ı111 

maru hllBet8e de yiizlemeıııdl. F.lbt o
nun böyle aııınzuı kontrolü o birkaf 
tl.ryakiyl o kadar •tandınrdı ki rUnıerce 
atızlaıma .ıran ahnadanlL Yani kor., 
kudan ziyade bir utanma hissi lıiiklrO. ... 

rak har'"" aasırbtıaı bırakmasa. zayıf rakalun. Bt:mlardao blıfae JaJoblr şey olma&. Fakat ii.lndsl Dale,,e, iiçDcüı1a laıuı eJimjgden ka4:tıiı ciin öllimle karllla4ırıs. 1nabuıhlum1IS Jesie JJkıhp 
unsurlan feda edip yerlerine Jı.uvvetıı un bro11$lte, dördünetisü de zatürreye tutulur. Ba ah.ab. e• bliJU relü cmıryan kalıra. Bllikls sor, salı:ıntıh. sahmeW 'Wr llan&a al•lım. amna, raUiı. d-
snrlan almak nretUe ta.blDeslai daha. 'riie,uhra nnıbvemet ~etidir. Onun mühim bir kısmı da tedrici alışkan. kiınu bu dlkeDll yolun S011111ula babıhm, o aman blzlm icln yıkJbnak, itiim. 
ly ış görrcek bir hal" getirmesidir. lık sayesinde elde edilmiştir. le brşılaf"lak ihtimali 7ottar; Kaya lalAbeünl elde etmiş ohlrmı. · 

Bafvekllln W şaktan blrinJ. tercih et. 
mcil zorunda ı..ımadıı..oS-a söyleniyor. ya 
umrunı anw17a ayarak kabinesine ls~nl 
len .,ekli ~k. yahuıl da cekllmeyf ter 
cib tdec:Qtir. tnsiltne emnlyeUol tam 
ve mutlak surette m•hafaza eden ~ve 

kilia birinci tdln tercıla etmfSI ıllk'if n
dedlr. Faka pyed Ml:lter Cburchlll Dr.ln. 
el şdl üerillde .ıaraeak elmsa lnciltere 
onu da röw ahmıf siiriinmektedlr. 

Şhnildeu ita acı Uallmalln tabakhku 
Jı ı inde BqyeklJe halef olabilecek t:ılı. 

siye&lerin iıılmlert saJ")IQ'or. 

_____ .. __________________ -----.............. , ____ _ 
( Şe.hir 
.istanbulda deniz Tanzifat lttbiyat ilan 
ınşaat okulu açll- k ' . ! ' 
ması kararlaştırıldı ontnrat resımlerıne zam 

] , ............................................ , Simdi llllealt bdar vdeiler npmıat"' 
da, tramva.1larda Ye pek tabU mrktebd• 
rosnr f•m tiiUünae.kten Jale selılmlik. 
lerl :rok. İyi hatırlıyorum. Bls mektebi 
mülkiyede bile cıpra içmezd k . Ara... 
....ıa Urnkl olaa bir rallmeUı Ceınll 
IWdu Yanla. O ı.ile sipruuu meldd 
dıpılla loenU.. 

n. plasiyetluden birlndal "&arlelye M aaril Vekaleti ayrıca d ö
Xaııan MWer Eden. İsU.bsalat Naaın k•• .. t••L Jel, "l"k k" 
Lonl Beawrltrook n Baı'PdUI muavini umcu UR~ mo c.ı ı ' ma ı-
Atlee cllr. Ba arada ıuııhtem.el 1>1r baş- ne, elelıtrık, mobilya ue ma.. 
'Vekil olarak ietD fabl ~k mrıı.ım rangozlak pbelerini havi bir 

Şehir Meclisinin dünkü toplantısında 
kararlaşan zamlar kabul edildi 

ıcrası 

Miln Şefimizin 
üniversite Talebe 
Birliğine iltifatları 
M aaril V eltili de Talebe 
Birliğinin luıralap müna
sebetile lıenJ isine çeküen 

Buna rağmen ben Biıara lçmeyl o 
kadar tehlikeli saymıyorum. Ond:ın ~
l"el lise ve orta mekteb talebesinin ko,. 
aopıa, -otıınıp kalkma ylyip iç•e 
Hbadlan üzerinde durııbnasını d:ıba lıi 

ıwnlu buluyorum. Çııkıi hepimizin p. 
hid oldatumm aluıc&cr n knlııgıınısı 

tırmalaya• konuşmalar ispat ediyor 
ki bu çağ rençlltlnl itiraz d~rlrylp top 
lamak ıerekll olm11Ştıır. 

yerlerden birine ~ sıla.dk sab1k çolı teknik melıteb oe 

Şeblr mecllaJ düu «>.Ieıieu ııeara b1 • almlttt ve bil ardiye ticreti tarifelerine 
riDcl reis vekili :Fuıui Derdinin r11ase. 1 yapılan zamlar halı.kmd;ı biit~e, mül • 
tiDde Wı>1enınş&Jr. Geçen edse1e aid l..b·e. lt1~ l"e kuanın encumenlcrlnln 
ı:a.ltıt okwıduki&n IOlll'a. ruzaameye ab,. mllşterek mazbatası okunmu.~tur. Bu 
ııan jatimJik Werinla awahqası ılolayıaile maııbaf.ada, bötceMn e9a.s itibarile ta • 

tel•rala ceoab vadi 
l\IOlbn alb1 8ir Crtpps'in adı ela ge fubeler açacak 
çiyor. Ünlvcrııite cTalebe BirUii» alo • 

koruhlp minaseltctile ~ na. 
mına. Birlik relsi tarafından Reisi. 
climhur isımet İnönüyc çekilen tazim 
ve bathlık teta:ratm& Milli Şef llfll. 
iıdakl cevabı vermJşlerdlr: 

Ba. yelıdfterl arbsuıa sıralanan ialm. 
lere 'bakılaeak w her birinin m.diıli, si. 
ya.<ıı kauaatl dİİ$Üllecek olunıa ıöriilür 

ki, f ngllterede omuİnI PoıtUkayıı yeni 
bir veçhe verilmesi ~his mevzuu değil
dir. 

Muharebe niçin çıktı, neden çıktı, na. 
sıl fdare edildt, lıaoai mecraya ıötüıiıl. 
du? Yıırın bir yenme veya yenilme ha. 
Unde karşılaşiliM:ak durum ne olar.ak, 

kir -n sarar illt.imalleriuin alsDetleri n~ 
dir'! Buıiııı ina-iHe:rede d9'üaiüen bıı 
sa:ıllerln ı.lçbirt ieilldlr. 

inıilterc göriıyor ki uwA:ue1'enin ilk 
guniınden itibaren başb Polonya, sonra 
Frauııa erduları olmak uzere küçük dev 
Jetlere vacıaea:ra b4lar bel lııağ:laıtılan 
kuvv~lerln· hiçbiri v:u.iydi kurtarmıya 

yeUşmemlş, iiıRelill ltalşarkm kilidi kı. 
rılmış ve Wr vakiler Ka~a llaql.

lanması ıtiişüntik• Hhltli9tıııaa mdtcftc.. 
cih tehlike bir başka lstibtneU- ıııa.. 
diııtanın tam kapısına öyanıaı"tı'r. 

tngilere şimdi muharebPnln nasıl çil: 

'1lı ..U De ba.tlaYaD mui•tn tarih 
sayfaları veya taükba!in tehlikeli ihti

malleri üzerilltle delil, ~imle bapnnal.. 

Şehrimize a.ld muhteHr maarif mese. evvelce f.eiek,kül eclea d•m komiayudalı 1 l:aüftltği, •aridat kaynak!armın Jı.ira • 
lelnl etrafında Maartf VtkDHtue t.nnas. birlnin liivı b•klundakl ieklif kalHU >-etaWitt ve dünya •azıyednlıı maaıeae. 
larda buhmmak üzere bir möddetten_ olwunuŞur. ümiıde de doturdutu buhran tebarıis 

beri Aıtkarada bDlıınan Ma.ariC Mii.tlilr Bwıdaıı soara kifliin tevsi olanık.-ak ettirilmekten sen kanunla mıu1$lar.& 1a 
Vekili Muhsin Binal dün şeh.rlmize gel. iolamaluk patateslerin bütçede ind ııe pılas zammın da bütçeye 1,320 000 ıı • 
mişUr. 111asra.r kaydı için bütçe kararnameıolae nl.ık munzam bir masraf iah~İI ettitl ı 

Öi'rendlilmbe söre VekUet Chribniis.. ltlr madde ilavesi aypn ıörüldütüııe a1rıca H.IM ıırası hastaDt"leT' 52,000 
deki elen 1ıbndan idbaren eehrimlzde llalr bii&çe eDCiİmCDi m:ubat.a.sı oklm • ~I UtaJ:re, IZ,HO lirau tenidlk, 

ld ba ._._..._ --..J• lnıllan ,... JDUIJ we kalNl1 eılllm1pir. 14,000 lirası hAI, botaliına. ve Jüldetme 
yen en zı ıKAUra O&'.n:um e ..,,.. M""t-~ be D - ı· b'"t -'-·- l 1 " .,...ı n aru a.cete u pl'...ıun a. amt'llyesl, 440,000 llrası belediye ve Ti. 

.tJnf'Yeıslte TaleJ.e Blrlltlnin teaıls 
dayp]amıa. '*kkiir ederim. Ka.ru.. 
man, Vniversfte r;ençliii fçhı her aa.. 
lanılle birlik ve fe:ris kaynarı olma. 
mu dlkrim.» 

lanet lnönii 
f4a rif Vekil'nin cavabı 

mata ve mevcudlan da esaslı bir llddlde te mad&leslne i bia IJ.rıı Ye Ş air Tf:rat. IAyel bü~lerlnden nıaaş alaA memu_ 
takvt:re e'-le brar ~tür. Bıı etim- rosa Mttıulae 'llM Jlıra aıuuaa tusi • rin ve mustahdemlerln fevkalade zam 
leden olaralr febrimWe lıer drlll mo. •t seUrUmesi hakkında.ki masbalaJar b.r'şıhğı, 77,090 lirası tekaiid ma;ışları • •imi ~ 17etkala ,,. • , • .._ 
ftrıt ~isatl lta•I bir dökümciılük ve kabul oıaa...-ur. nın sam kal"$llıtı. ıo,M& lirası Dariiti_ ~btuı iJlllğine TP :ırlikRlmeslııe 
ln8dıelcllik1 makiııe ve elekirlk. kimya, BımUD IODra .,..ar ve riliteı b1UI• • teze Olt;lya~arı karşıl•Jı , olmak üzere venlitfne, ftl'ecettae &'iivendiğtmfa 
JDı9bilya H JlllU'lUIPSlı• pbelerile kil. du dahilindeki ~atakhklarıı_ı .kurut~lın_~ - mali saıe nihayetine kadar bütçeye tn İstanbul Vııiwnitesi sen~I:ğinJn sev
ça pp&a timk :meraıdbiJli iDıla e«lecek il için 130 bin ııranın tahs~ıne daır bul-! ataiı 759,0ot liraya kat'i Uıtiyaçoldotu ıilerine en SICalt sf!'Tl:ileriml" maka. 

ee eacümeni maaatası okunmll$tur. liu ı j 11eJe etmekle lrib"ük Jııfr baJaf.t:rarhk 
teknlslenlerln weıiştirlleceii bir dtnlz m_ .._ rt 1 bihlirilmekte idi E'ncüm:!'lllerin :mıi ie 

" maıılbataıia teknııın aahlydl ltlba le · • ıtanrım. Taibe Birlliı. biriıaei vasfı 
ısa.at okulu atılacaktır. Bunlardan bir muvafık ıörilldiiiü ancak tabs:ıut kar. rek mazbatasında iamılfat ..-r.:I~ tart_ 
..._ ._. ___.._..........._ nl -ı...&.. h ı-•- ,,,. ... ı,-• --ı-e. -zar -'~ııın· qftmealill olan .Is Tiilaıek Ye ,..~ 
~1 •n - mwe ye _..,r a. tılıfının ~mini ballkmda ihzaratt:\ bu ...,.._, ... - ""'._.. - ...... rn kfa beealannm da sizli aliJıaıla f&T-
Unde llive edilecek, dlter bir kısmı irin lonulması 1910 eYl'ÜUI ınata.ma iadesi ..... mm.ine. bUkr laisılata, ll!'Yba, ı. ,.lı •e ltaearılı olacatır. &ise ft. 

de mlistaldl binalar bulunarak faaliyete li.zım geldiği bildlriliyorclo. Bu mazbata lan rumlne, süs köpPkltrl ve Jren&arat d ' ier ar~ ...,.p1an.. .._ ~. 
~ttektir. Mult9in Jllnal -.•ldlann tell. aynen kablll eılilmlştlr. Sınai müe&st'Se. j res'mlerine mev~ud tarifelere göre mu. narma.• 

lerln l'.ırrulaeatı J'ft'iere dair JnUhtellt 1 ayyen umlar yaprldıtı bOd
0

rlimelüe • -ı • : rlmhde inşa edlleee.kleri Jerler içla ha- Haaan ı'lli Yikel : 

Bir kere bu ceııçler IAkırdıye ulan'la 
•aşlıyor ve ana, anat, bütiin eski tulum 
Nc:ı sönnelerinl sıralayarak en knb.ı ve 
1üz Juzadleı l::ellmel•le aoa ?eriyorlar. 
Bundan e9f bir 7UDDda ballsdcrken 
•Mekteb arıos11» demiştim. Raft>uki ar • 
ıonun a •lr flıa" 'rl. blees! vardır, 
Bunlar • ......_ değil. Adi, uüacı. san
•alcı küfürleri. Bo gençler arasında mu 
hUbk ki lyl aDe ter'lliresi ırinn~ olan
ları da nn11!'. Pakat h sörişme IlsaDI 
aralarında o kadar 1er etmiş ve klişe 
ul!M ,-eim" ki beW de manasını laile 
•öşthnneılen .. ,1eaıe1ı:tea ~orlar. 

1 Bokaılllaria lıiılp kakışmalar. tramvay. 
Ja.rda, vapurlarda etrafı kollamadan yük 
sek aesle ve !jU tısant •Wiim •cldW• 
konuşmalar bu çat p.nçlltlne kıırş1 he. 
plmizl tedltirll ellllata meehu ediyor. 
itiraf t"lleyim ki ben ı.lr talebe grupuna 
yalımı bulunmaltama ayakta kalmayı 

teftih etiyonua. 
Herhalde 1Mı elim yazlyet Maar'r ve

l:iletlnl sigara dmnanı kadar alüadAı 
etaelctedir, etmelldlr. 

ı.23tahan Cahid 
:tırlanan miit.ehuuslar raporunu Vekile. tncüımm ----~ eawı111u, Ye bu yer .U. , • ,· 

lrrln tayin 'Ye tesbltl h.akktnd:ı tetkikler. Mazbata muvarık cöriilerek larlf"'ye '•·--· .... ·-··•-•H••• .. ••H••·······--··-·.. .. .......... _ .................................... .. 
te tevdi etmı,6ir. Yakmd.ı faaliyete re. •e •.ıunabna• üzere ı.ın Nlsaa deft1'J. 1ap1tan zamlar aynen kılbtıl edfhnf~t!r. Et me~eıesı· Ticaret Odasındaki toplanh 

ıa oldutu ıünlerin yakın teb:lidlerl kar. çilecekUr. •ine telalri kararlaştırılmıştır. Seftir ınecltsf buıiin son toplantısını ~ - .J_ 'd ı_ -,.,nda bu tdıdlcDerfn maklaş&ınlın.ab- Dün Ticaret Oda.ı- ı are ne.. 
Blmdan wara beiNtJe ftl'l'l Ye :re • .,.apacaktır. · 1-- 11-;._ Ankara. 

rın:ı yarayacak çarelerin araşhrıbp lrıl. D 1 Celeb1edn; randıman düJliklüğü yetı top - 191 Y11P &UYf ve •. 
1 1 1 - um upınar vapuru- .... _J f~-·1-rın "beltilmea.i da tasdik ediJerıelc .iade olunan but.. 0

:;;
1

cı:;".:;,:u;:~de bir hııJdJtat nuı Yuna 'listan seferi Bir ge:ıç bisikletten Pirinç fiatlarına k~~7:J:lri ;ddi..ıarı i':nüz etraf- çe üzer.in<k ~~~· U~e .. 
olarak söylecllğl rlbl Alm:ın sırhhlan- dücerek öldü yap Ja, zam hca tetkik edibnıediği için meozba • el ilen muamdit .. "ibesl~l~ yeruden 
nın Brest llmanmı btrakmalan Okyanu_ Yun.anistana yarchm maddeleri Y . . . hada az hayvan kes.i.lmeai mesele _ ihdası da takarrur etmlftlr. _ 
aa dotro dikUıniı dAlmi bir tehdidi şlm götürmek üzere hazır1anen Dam • Evııoe1ki ~; Eyühd.e FC!lıane Pırınç fıadarına 1.0 kunııt zam si he.Uedil.em.emiıttıiır. Fiat Mü.raka.. ,~,;,..-----------.ı 
dilik ol1adan aWıraış&ır. P.ıkat "'1 }uptnar vapuru yarın akJam nat cadduinck, 18 ,aflarında bir gen.. )'1lplfrnt.asr bakkındalr.i kaı:ıar henüz b K · d"nk .. t la tı 1 }( A )1 \ y O 

_ı_ ktiı V b tebligv edilmemİ•tir. Bundan d.ota _1
1
d.e 1?kmıds)"Olanurd u .

1 
uhaotp lmnı'9·nf - U zırlıhlarm :Man.ş dl'nldnden batmıyarak 18 d.e bıa~t eacce • epuı- u cin ölümü ile neticelenen feci bir F" M- k be K . . a a a a ar an za a ş, a.. 1 

geçip rldebllmeleri bu muvaffakıyeWz. def.a 2200 ton kadar tutan ~asul • kaza olmuttur. ~ . ·ıat . ura al o:nısyonu ?"'.nı 'kat kat'i bir karara varamıamı§tır. ----CUH.ı\----Z·0·/-~/·1•9•4•%---.. 
1'' r SUM111m ..-nma geHnee t.ıffü. ye, ba'hk, nohud, patates, 'İncir; yu. I Fenerde oturan F.luıettin adın_ pıırı~ ~ıatlarınl . tesbıt . ~~ı,tır. Diier tamftan tdırimiızıe bugün-

7
.
39 

.• saa• ayD ... '1.33: Hafif parçala~ 
-1L· • k dd 1·1ıe700 . . Yen.ı fiatlar te.l> ı t edılır ed'llrnezlı d f la 'k d k · «•kı. • - .. milletini ıa. fnkalide laiııi.iaenin bcmıı murta gııul y:ıyece ma e eri da 18 yaflıarında hır genç. evvelkı . f :ı "lct rd } ıer e az mı tar ıa ·eslmrı ınay. (Pl.), a.45: Aja.m8 lıaltcr.lerl, i: ~( 

sahillerinde, İngiliz donanmasının mev- koli zati eşya gôtiire<::ekt.k Bu ara- b. ·ı.ı_.ı E ··ı..ı_ F ha .J ı Plyasaya aza. mı ~ a m.a. arzo • van gelmesi beklenmektedir. Mez __ ,._ nar,.alar (PL), 8.15: E\in saati 
.l~ •• w d•v · · K l B gıece l&lıucue yu-oa-c C9 ne caa. lunacaO.ı tahmın edılmek.ted.ir. · b-ı-d la L- !_L_· ı~- • - • Y 

Cudfyetlne ra,._en nasıl obblld""'·ıaı ... Ulil ogre_n_. ıg. ıım ı :ııe göre ızı .ay . ~-. d . d ,__ - • . . . .-.a a yapı n sııı:SJIIDllCJ"ID e1'BCTl. "·-• rı , .. """· •--eli Tilr 
..... 

5 
.. Bi 1 - - e•In en g~er1'1Cn, ml.J"l'IUlenesını DN;er tamltan· Tıicaret Ofısın ın r • ..1 ı___ ~.:1 ~-ı.....-~-- F ız.30: ...... .,a • ~ ... -raştır.ı- mene-'-"' ilanla~ ta••.ran s.ı rtl8'lnln gönc:knnek ıstedı"ı d b 1 k - • ·• yetlnl ue Jl[DZU ~ ~- a beri 1 13 Ş r 

_,_ ... ._ s• .. nl la k.aybederek üşmüş ve 14'1 yo e- elinde bu!unan yağ ve pirinç gibi ,__ k f' tla ı ı .. k k l • lülerl 12.45: Ajans ha er• :: a 
son katttye benzlyerek .-a.umin boh- ~ im e}lll rının da naldiıni üze. 1 k w AJ<lt uzu ı a r n n yu ııe oma - b ve Ciirtdiler. 18: Saat ıuan, 18.03· 
raıunı doturmuştur. Tine almış V'e bİJr}jğjn J 500 kilo hl. nannaak.i laf ara çarpara 8ıglT .U.. ~ddeJerİn piyasayıa çlkarllnıasl j_ Si, bu ke!limİn şehir mtİyactnl kar- . d" d 

Tdlrar edlltnı: ııs. Mhnn Wr kalt\ae tan yardım en-ası gemiye yükle • rette yaralanmıştır. k ~ın .. "':ilay~tç~ ~şebbü.9e g-iı.iş"kliği şılam!!lct.an uzak- btthınduğu da ala. :::::..::~· (!!·~•· ~ ,;~u:ı man 
buhranı detildlr. inırllterenin m kuY. ti"trnıi~ir. v Bir müddet sonra .a~ ~l: e ogrenı.mtştır. kad.arlaııca tesl.im edilmektedir. l!.l5: eanı ~vrtllrler (PI.), 
yf'&Ji pMiye&I .... ve o n:ııiıdte blaa Jriı:; ıger tıaııafta~a~~glm'lz talı - imden geçen biT bekçının de)81eu. müştür. 0 saa' ayarı ve ajans haberleri, ııuıs 
MI.ter ChıırcbiH' n ş&h'!ltlı tla lııtlhdaf 1 ' ta =~n IOO~Ytnar vapu - le Cu~ba hutanesine kald1.rılan Bu feci kaza etıafıada tahkikat Sarhoşları ayırayım. IOiBtk M müziit. ZU5: l&abo 
etmn. lhdlran all!llde Mr lal'llılne lNlıı. 

ranının mutacl ölçülerini &tRn bir ce • 
ni,l 'kte olarak milli 1ıh' .._.. HıMleU. 

dlr ve o ~ elmrü ...,_dlıllr. 

&fut.,,,. Zl,ak~i.l 
··-·--·······----···-·········· ............ 
TAKVİM • Şubat 

R11J11I au 20 , .......... 
1IG7 1161 - Cama -
Ş.b.t Rumi H39 i{aam ., 'KM2 106 

C.0NEŞ Safer iMSAK 
::;. D. s. o. 
• .. 4 6 10 
ı 81 11 21 

ôtl· lıriacli Ak-.- v .... 
11. u. s ı) , '· o. s. ı.>. 

1 E• 
12 28 11 26 1'1 4a 19 J! 

v. • • it 88 • "ı:ı - ı aı 

nınun n unea ç.oc.u • F-"--- . w • ·ı ··ı d tine,_ _ .J!_ 3t'1111J1• e 1111' 
ğunu ~tireocği ha.kkınd• hazı ga. asu:cttın; aJdıgl yaranm t.eslrıl e o evam e ıd-. derken başına §iŞC 11etesl, zıe.~n:.. ,ı:ı;:•T 
zet.elerde çıkan yazılartn doiru ol. l::ılar, 21: ; 
madıiı anlaşıhnıytır. Kızılay mer- 1 STER [ N AN, yeyen genç ız: Radyo saıoa ~· ~ 
kezi mümıesııi1liie gönderdrii bir Evvelti ,ece, 8il'kecide fçkfD aaalno. ai aJUI, Na• llabet'I •• • 

tamimle Dumlupınarlll bu seferin. (STER (NAN M Af )anlan bhtJlde ç*aıı bir tavsa SCJllmıda 
de çocuk'ları getirem.İyeceğin.i ve bir ~ rakı flfesUe bqmd~ atar ısu-
vapurda if.ıazırlık yapılmamasını bil Bir arkMaşnnmn evleame tJlnlan teb saatkrf haricindeki ~nlarda, rette yaralanmıştır. 
dirmittir. Yı:ıınan çocukfannrn ikin.. sütu---.a- _,_.,._., Z'> .. yacrıacta. ilse Patlbte otaran Mebmed ve lsman ad. ' r ._..... U&U- '< batta (eCeler( Çalışarak Jıayatlannı 
cı se erde gebirilmeai muhtemel • taıebeal bir •en'" evlenm..a. ıs•~ek•- lannda iki arltaılaş. en-elti rece Sirke_ d. • ., .,.. ""'ID .., l::a,-anmalan iti.zumundan bahsediyor, 

lstanbul borsası 
19/2/"2 a.ciht • kapanış flatJan 

ır. dtr. Müstakbel lle'ftealnin dul veya k~ Ihı ~ bütün Avrupa.da böJle oldu_ eldekl lçklH lokantalardan Mrine gele-

hk olması (ona göre nıtlsavldir) dlDi ve tunu sö1lüyordu. Yukanda bahsi re. ret, burada bfr mödile1 rakı lçmJşlerdir. mıdra ı Ster~;tlıl " ka;;;·• 
Ma Qm edilen muhtekirler tipi de lllıl!ft1hlbabs lleğfldlr. F;ıltaı een genç öyle anl-aat••or ki davanın Blrita.ç sa:ıt soma kaf.ılan adamakılh 

._ .,, fr .__.., ·ıw-Tork l001Jolar 132.20 
.l'htikir suçundan uliyıe 2 nd ce.. 

zada muhakeme edilmekte olan 
Galatada soba malzeıne&i satı:cl91 
Odıan ve Faıtilıte bakkal Mariço ~ 
nun durupnalaın hil:!iri!mi.ş, 5 şer 
lim para cezası veımıel'erinıe ve . 7 
fCl' gün müddetle dükkanlarının 
seddine kar.ar verihn.i,t1r. 

5 çuval pirinç aaldıyan Taksim.. 
de V all8e1 ismin.de b.ir bakkal da 
dWı aJ1nİ ınahUom:ı.in karartle tev. 
k.iE '4ilmıift'iı. 

bunlara • ...,n &lıhsilla1 WUnnesine daha kolay şekilde naili çareslal ket. töhriile:ren bo iki ahbab b ...... m me. f~ 100 ~ 12.89 
yardım etmesi --.......... fetmı,. Keşfi acı ve hasln bulm~-~'- selesinden bvgaya tatofmuşlar, sfJle to. 

- .... - tot.bobn ıoo t&.eo D. S0.8875 
Kıymetll arfradqlma Profesör Dr. mümkün detlldlr. Du m~edede tad bh1ıhieriııe «l~Ieııdlr. Biır a.itm !iıra 35.00 

Sadi Irmak g-eçoılerde yazdığı bir ya- Yee-ine teselli •oldası bi)'le misallerin KaYrurlara yakın bir ma!Jada ntur- 24 ayarhk bir ııram 
pek az, lıatti. belki de tek olduiııd.ur. maita olan Mahmllf1 adında bir rrno, 485 zıda Jdmse&iz, fakir talel>cnla tlnlet. ki1:1ıce a1ıtJn 
Biı buna l.naınyorm, fakat ey okQa,. onlan yatı.şhmılll: lbcre araya ıirmelt _....;_ ___________ __, 

ten yardım be.kllyecekleri yerde mek. cu seza: istemişse de bunlardan tsmaU bu mlda. l!ıllam nı T JIYllla 

iSTER 
iSTER 

iNAN 
,._ haleye ~lZllllf, bir rK1 tfseslJe hyase.er 

iN Afi MAi 
gl"nci başından teiaftkeft lhll'dte JlU'lda. 
mı.ttar. 

Vat'la ınaJıamne r.Tm memurlar ts. 
malU 7alalam.ışlar, Mahmodu tedavi e
illmek ilzere ı.aatanen ~ 

tımımiıfeU C1. 1 933 Er -
aacl 
SlıYu - EmJrum 2-7 
~ 7 9-il Demi!'Ylıu 

24.10 
20.-
20.-
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SON POSTA 

Ankara dil ve tarih • ceğrafya "edebiyat ve 
felsefe,, fakültesine kayıt şartları 

ADkara db .. &arib.. ooirafJ& fakülte.inde ok1ID&ll clerl aimrelerl pnlardır: 
Türk 4ll ye edebiJa&ı Tarih 
AlmaD 11 • • Febıefe 
ın.t. • • :t CetrafJa 
~ • • :t lliDdoloJI 
Anıt • • :t BiU&oloJI 
l'an • • :t Bmaprolo.l 
Ba • • • K.lisik tUoleJI d&&taee..J11D&Jlca• 
Alltl'oPoleJ, .,.. Btnele• SamereloJ 
Arlleoıo,t Bbıolojl 

Kar1l1 ... ,.., ... 11 9•ba& .............. DM9khr. lt&7td itin - ..... ""'* ıa.m olıhlh Anbrada dil ve tarih • cıotra1Ja faldlMeli dekanlaima. 'Wl 
"1eGde ....nt ve Uae lllidtbitUderln .......__ .._. ltnnlleblllr. 

(llU. ZHl) 

Devlet Damiryolları işletme U. M. dan: 
MuJwmnen ltecleU HMO Ura oJaa ıt llded e1ektr1k1i --., U'ÜMl 1/4/1H2 
~ patl ... , 16 da kapalı.., .... ile Anbra'lla idare ............ 
&opJanaD il.US 8 wa Komllıroaea .atm .ıma-'11'• 

Şahat 20 

'l'itBJdYE :tş BA.N B A Si 
Küçük tasarruf hesaplan 1942 IKRAllYE PLANI 

IDŞIOfill,BB: 2 fu.baı, t MQll. 1 Aiu*11. 1 Dmoltelria 
taıiblerlade ,........ 

1942 lkramiralerl 
l adeı 2008 ~ - 2000-Llra 1 to • ıao • 
1 • 1000 • - 3000.- • IO > .. :t 
1 • '1IO • - llOO- • 
1 • IOO • -ılOO- • J80 • • :t 
ıo • uo • -uoo.- • llOO • u • 

_..,_. 
-MOO- • 
-IOOG.- • 

-aooo- • B8 * ırinaek lıl&Qealerin l.IOO Un.ilk 8l11ftkbt ............. __ ta. 
71ıa ettlil "9lblan " teklltJerlm &)'ili da laat U e bdar adı ..,_ K.omiL 
700 BelaUtlne vermeleıi •mmdlr. 
~ paruaı olarak Ankan'da llaheme Dalrellındml, 11a7 ......... !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Teeelltim ft 8eTk eenttWen temin ohmar. (llll) il afıa VekAletlnden: 
Otomobil Allnacak 

Maliye Velıtiletlnden: 
a-1 bir c1aiN itin KadlD", &rapler, Pabrt Ye Btiüon ~n 4MO 

J1nra bdaı' JeD1 lılr -'ed u,aaı bin* etomoblU ~ a&aa ahnacaldlr. 
Vm'IDılie ldb elaalaım 1/1/MZ taıtblae -..11 edea l'sılrma.e dall IU& 

ıt de Balire V*A'e*in•e mil&el*ldl ••tme ---- airaeaaı ~ 
(ini) 

1/1/MI Cama dnil ... , ıs de Ankal'adt. Nafta Vet&letl ...._ itinde ..ı_ 
lleılDll mlütlQil odu•nıja toplanan -1seme eldılltme komlılı'cımmda .... Dıa 
...,....... ...... ~ _ ......... Wtetea ..... te.lııt» ........ ..... 

... ......... ... eblltm87e .......... ..... bati* ...... ile lıAttdl 

MllYllldıat ~ _.... •'5» Ura ftl bı q1 ı. 
t.teldDeıla llUmlkkM teminat IDllÖDSlallle 1tldllde .,. 

-*lr kmallraaıla .._ "'nr="n -'w~ dUa. 



Telgrd, Telefon Vt! Telsiz Haberler· 
Mihverciler 1 Kocaeli tütün piyasası açıldı M illt Şefile Porte' .izi 

Macaristandan k it 3 b .1 ' devlelreisiarasında 
35 tümen re o 8 uçuk mı yon tel ar aflar teati edildi 

as/cer istediler lzmit. 19 (H...-) - Kocaeli lÜtÜD pi)w81 açdda. r.Mu 70 Ankara, 19 (A.A.) - Tekrar MUstemlekeler halkı CaYaıUa lıir •rtl&aa, 1ılr ... ·--· 
i1l 1 ıe ~ aıuıadadla-. Zün. DHllDnu.dur. ~kok. üç buçuk eeçilmeai müınuebetJle Portekiz n ~ A 1 1 '5 IDİ17• aifaaıu ....-... niif• .... 

Ankara J9 (Radyo .-ze•i)- mi17oe kilotlvr. Müber•ta 13 firma ittnk etmebeclir. Santiar de. deTlet reiaile Reiaıcün&u.nımıu an. aÇ••• VrUpa 1 arı.a P91l7&Dan w..u •itwa:a J&l'llllldaD 

MK-i11ıan mı nai>i Hoıty·lA; ..... etmelte.&. u..1a .-..ik .... tıqelııkü.r ..,_11uı &ıövUşmalerine Na• taalaü, lıdifik.., ....._' ..aı. 
harbd.e faal bir rol O)'awk ~ -.ti .,.._ qlM. 7oa aMll' llbrv, Be mik&ar da IQe& 

diiioden dO!ayı ietft ettiii .ma. 9· da ö"'U J lar A tr I seyircı ka1110r•a.-? ........... --- 1*Dmn J'UlllU 

~. --· _ ırmanya g g s apon vus a ya Londrada Uk 8 . - - - - ,._, =:·.:.: =-:::.. ": 
1aarruzu için Macarı.tandan ,s ~ göğüse şiddetli kıtasına taarruz H lk . d ld aaac ::.:"::;~~;-= :. ...:=.= !... ~-
men ..ıcer ietetait oNtal4ul hıitııli - 1 1 8 8VI ÜO 8~1 1 ....._. ...._, .._. .,. ....... -... ı-aaank ac1a1aruu bmıDnt eeaüi a. 
~~~~~~-·. bö'...l- bir mee'n. savaş ır o uvor ettiler y ~ ... -- ............... •Wert 7aı• 1ah• ..... ·~· leceoet .. 

l"\UUDU ._..-<J 3-.. I (Batbnft 1 inci ..,,_) -"ar• ld. ...._ .. ta.. Glia. lunak oralarda da u.lertert 1aahia ._. 
Ü7eıt altı.. girmek ith&H ;pi-. (Battanfı 1 Jad aayfaıla) etmit Ye bu miın.ebetle blr nutuk Ül'miJ'• iWI seliJer. it&e hDJarclaa lıir •n olan &oPQklana ._... laalklan ..: 

Yml Nlıilt MÇIWI .._.. llWa rn•tna P1WCe .. ..ırat wa a.iraıaıw- ele ha ba•mta he • eöyJemiftir. 1ncı1iz harici,.ı nazırı a.ne.I: nlmlan detD. 1ÜMorhr tarafllmD a-
Budapeııt.e 19 (A.A.) _ &ien.. tlu -- Di um...,_ ... U... Diız. &ıafaı':'t aJı .. mamlfllr. Akıa Ed--. Bri&i.b Cowil'je reiai MaL .,.....,. 1 r&radaa -- ca-.. laup ftl'llmek&e oldalaa• l'lrilrh 

ne de Horty ittiiak.1a d&imi Naib ....._ •• ual rbde Bl1lıı ,.mi oift- -.bıbma bir .aı: llÜrmiiflıİİr. ı kom Robut.oo ve uun -eler da höeam edeeell al. ....,..,_ .ar Bll'ID&DJ'a lllnc&Cum bpesadlr, lliD. 
h..k!fliğine aeç'lm'ış ve yemin ettik.. w _. •hr"'•rtır. Cepla*a P. Loaıdra. I~ (~) - .. Si~ T~k_jyede ibaıet ~ ola. etık.i 1111--*71teWk..._1t1r •• !ı •ı.&an 111 lail70D nlit__..n n mU. 
ten 901111' d mal yeni ..Dfe.ine im --- Japen lmntı&lerimla ~ nıcb'onaua hilcünliaıııe .... ~ıft İntıiliz aakıeri •tataı ıeneral De - .... ..... ....... •tlmktba ~ 790 ukr-r olbnr. J~ a, ilet 
beşi....; e aı ~ ...._ tMW.ıW ......._ motörlü 21 düıtmaa ~iAdcn ed. de biTer hitabede buhmmuılar. 1er. hkM -.... UAq .a,er: tubsıaı drtD. Mlh...er dnleGertnla top 

"• a..k. mürellel> bir teekiJ b\llıÜll iiiledeı:a dır. Gene.ra1 Deed._ bitabeaini türk.. - ..... ~-.. ~ .. ...u "*6n buııuı .kuvveUeriai aeblleoell lılr 

...... .... ..,. balNırlere sere llWa nız etm.itıtir. dlwetli laaZlt t,uhınnmwtw. IDlmas ......... , n ~. ~ da. ....... a ........ .. Ço··rçı·ı kab·ıne~,,·n·ı Sano•, 19 (.&.A.,) - lllrmaDp cep. eonra tıebar Poll Duwin"e taar • ıçe olarak ~T. Törende 400 pleeek .,_ .Japonlar kmıllltırlnl 11.. ..wn.lrd&r .... börW ........ ... .. 

..mri üeriaıWd iaaWs • ........- Bunlard.n dördü ~ir. Londn Halk.evinin açıtı.I mü. ......., ....._ ..._ '!'....,_-.. raidataa .._. loln lıir (1lrıı • .._ P-

kuçilltmek laaKa J.,..W &arafıll4M JU'llmllbr. S~ Tad~ •• •narelerinin nuebeti1e marqal Sir Birdwooc:t W.U. ...._.ama& .... .,.. .... tpııqor. u Gltis ı6tiıle Jal'llaa t1d4eCQ müaft. refakatinde buluma 72 çift mad;r. debi lnrritiz radyoeunda k_._ bir lııllbor. y-.. ....... ,il ••WHS: Afrikada han bafl~ Dft'ell~le lk 

kararını 
•ş •ehrdetl...,.. Ja,.._ ne11rta atanda lü Japon bouıiııa tanare&e.inin ilk hitabede bulwnu.-r. Marqal -. •.--. ..._ rlNI .. .,...,. ta 111 olacak. Bir TMIUer İtalya h;üı.haet 

vermı .,. ..,_....... iM llRı ra*e .,_.bMle akında t>iT -t möddetle Darwin elimle clenıi1tir ki: lledet elank Felemenk ~ reWae bir m.bc lrii;:re etmiş 01..ü1 Tralt. 

l 
Ula Sllba ...... ele aeukall'ıdilr. li•rinde uçtuklarını ili.ve etmekte- •- B.aün. tı.ikwedıe ilk Halk ••111111 lllı ,..._ ..,..,.._ Pfll•-.. I• la•Hnnaa İW,an alJDıia dö'riell. 

• 0 ndra. 19 (A.A.) - ~~ut~r S.. ı..nu tıeWlih dir. evini açlyonız. Bu. ayni zamanda ... ....._.. 'ft W.Uerl _.. el••ıe. tini iti~ Çölde hanN n l&alpn 
•Je~sının parl&mento muJ.abııt hıl. aancoea. ıt (A.A.ı - Onla _ __. Sidney. 19 (A.A.) _ M. Kür. Türk.iye dlflada kanılıu tık Halke. lelWe ftıllla hnet ........,._.. •e Alman ukeridlr. Ve tleDlleb lr ki. 
dırıY'Or: . brar'(tlunlll Pe1"'9111e rönii itle*D tia"in bıldird.iiine s()Pe, Darwia' e vicliı. Ümid ederim lr.i. .....ıeketi. • ..,......,,._ lt-.tiSlne &es dd,. halftkte. cenalti AIJ'ada, 1 bud al-
h.. Zannedilclliine .,öl'e. M. Çı;ıçıl. _. neısnttltt te1ı1111 1111ir111111ata r.ep. kll'lfl ,.apılan biri.ci t.n akınında mize aelenlerin _,.ı•ı çoialıdılr.ça ,...._ etı11e1r ......... Pile_. ....._ mali Atr1Wa ıeru ball kendi toıırak. 

rb Mbinniodıe d.eiitikli.kkr ~ ı..tnıle 111'11' _............ .-..ıt•. BI. m.ddi huar çok büyüktıir. Rapor. betka Halkevlui de ecıı.c..ktıı. lllalht ıl in ........ ~er '1 .. JV· lan tbr•'ade A'f'l'Ql'blann rld c lm. 
~k. ve ~ut.in 8evk ve ıclues ne lla srrWae ,....._ .-lllt hMeUtirııi=- lar fimdi19 Udu inaaac:a aıelefat ilk Cün&urreiainiz ve büyük k,,_ l1lm 1alt detlllle J'~ ........ ..._ lerlne, IW'l11"'"9ea ~n adeta 
daır olarak A'ftlDl K.amaNsında ~ ubri anm 1ınk11af ......,.., Dls. hakkında mü.ILet mal<Kna.t Tum.İf- JDıaDdaıı Aı.türitüa cenaze &öre~D. rat ı.&li relmemlttlr. Ba atvl•tm le.. bir ~d ftldJ'eUnaedirler. 1''1 in lti~-
cereyan edecek iki sün)ük ıniiııea • aan ~ ~ eldMt birse de M. Kirtht fiSyle demittir: de krah tıemail etmek ,erefli vui. 1ııdıl ne eWıblr7 leiir, :Miden 1ti1le ol117or1 
kereden e't'Vel kabineyi liiçiiıAınek ....,._ lacıdet .a- 11idBden BUia Si.- çok telefat nro;cimiz wı • feai bana tevdi eclilmitti. Bu Te9lle SOnlatn.. _.. eenllim t.oWrıı aan Bu eaalln ceubını ia -.ermtıe pbf. 
lııar&J1 v~ •. . . um Hım .... ..-....... ., • ••- haldtakör. Bu i• taamızu ce.aret. ile ,tantdıiım ilcind Cümlıuuei9iııiz meıtelede daha....._ llüa ..,.._ lmJ'alua. ıahıııl kü~iik bir telgraf ha. 
. ~trafort Grıw- ın kuTWtlı b~r yaltak ...... ~ 1ıılr ......... le b..,duHI..,.. wilı:f>alde 'De o - Lmet ln~nün&ı beoa aö•rmit ul. l"lc.I. •-..lıetl ... l1tlılıt .... Wr berlain lcbaden bu btiJUk •"6nee mn. 
iM male göre. l1etede yer ~·~ıı ~-· Dl..- ..a b 0 a•rrm te. bwa ol.aa biz ATUatalyalıyız. Şid duiu labalii unutmadım. .._.. ...._ ~ Prib-. IAF1lllD o*tatmı ka1detmdde •Ura eie-
•n~kte ve ~ kabı~ w' ete a-r._,,. tabi..,... ıunu- dede Te ma-.ffeıi,.etle dö'Yltece • Beni teb.r Taırldye:ri ziyarete 1a11a. 1bL ** 
~~ı 90k ~ tat.ı1oetle~". ~ • la ~ _..... imi••· DiıL iiz. da'Yet etti. Haıb dola,.ıaöe ha <la. 
naın kabineden çekilmee !htm~t. .- llillFI ..-paı ıeı• p _....,... Yete icıabet edemedim.. Hail> ~ittık.. 1 V kili • 1 L•b d k 
den uzak olma.lııi• ~eclw· ............ :e. hrrbı ..... :=: Daladye Gamlin ve tea 80m& t.ekıar ırwz' bıd·tz. •• cra e en ı ya a as eri 
~ön;bil. ~ . ~ A~aver1 - la ataı l ... Çaap : b• ,_et edeceiim,i bnede tlJmaı. H ti• t 1 d f ı• ald 
~r kavineeının , .. •r~ .............. 1rs ld ..., Kır n. B edi7--.. eye op an t hrooı:; Be•in: E~ c~d. ~ .. :#11'. lum mahkemede Teati ..ı11ea.......... ı aa ıye az ı 
Qııinaley Wood ve Lttelton dur. V.,incton. 19 (A.A.) - Har. .&ıılwa. 19 ~) - Loadra Türk Ankara, 19 tA.A.) - loa Vtkillıerl ~ it (AA.) - Or&aprk tnct1h * biye naz?rhiı tebliii: (Battanfı 1 iDcl aayfada) Ba.lkeYlnbı asıht reaıl cl.olaJuile Bri_ u.,eu, hrüa 8-' lUt a ~- amami kan.rrilumn taUti: 

• Londn 19 (A.A.) '7 Reuıter Fillpinlıer( Düomen Batıa.an'daki lar, devle' riea1Ue iolıı idi. Sı1'6.h Mı Uah COGDCÜ'IR ~nı S1r 1ıla1colm te Baısftkll Doktor Refik fiay .. m'm Slttnalkada umumi dunım dul'k\i 
•Jllnaıc .loftl Bc~erb.rook"" ~ hatlar1mtza bilha- -i' cenahımı • ._ rlJmlt elaD DaladlL-r'aia :udi Bo'berieoo C. H. P. Genel Sekreierlne a.- nilllitbM1e 1DllW teplanlWlm 1apmıştır. Çal'$&Dlb& (int\ hlçblr .1..a.ı~ 1:...-. 
!llemurıv~ıle Bır1eş-k Ameriıkaya •"""l'ldni aıtınnıaktadlT. Oiişma.. eitr. INıtı ommlan cine daha ıdJMle taiadakt teıırat ek-ı • .ı. -......... -~ 
BÖnder'leceğini öğrenmektedir. S. Zil t .... ,,. . ömiilmiı yfıı, • • 

1 
ç ~. ınemiştlr, 

)d un, ~ z ıteom~n e- Nilıbeten 'kine' dente:ede 1Dıt!V"Zii bir ~ Gamlia lilYİl lupfeUe ld1 ııe Almu teblltl tayinin lord 1 'l"ı L L' _..;. d mn ailT topçu ete,ı devam ediyor. 1 ' wıe b.\f\fıe kan Jaüc11111 Cümhuriıa Balk Partisi Genel v·ış·ı hükOmeı·ın·ın 
~hnde lJif' dıeiitiktik hu.le L--'- -~-~.J- L .... 'alarJml• dut" ...-~ GuJ Lae.laamlın'JD .ueterlne ~ -ht--,.~'ı'r we5et - - - • it 8lıh& lH! Wllablde....,... ._ Bırı111a. il (A.&.t - ._. Ulıilt: 

- ~ • ... ı~:d at- ..... ·-· ki& .... • Mlk' _.,_,_ -- Am ·u ah --ö-- ınm91• ::1 '°"" ...... nMitıeaOllK .. ~ ·•-·W ....... ..... .......... ..... ........ erı ya ce ...... ~ ller w ... , ~, ,.. 

Ç•I H• d• 1 yolile makin..t.t .,,. Wr miktar topçu h , • • ıı.... ...... >a• ıı ., , • ._ , - m 'u"-t e=a· ı V J .... ,.. ut • ne ın ıs ?ft 9! fta'Nt _ .. ,. 1 d , ............ r- ...-.. ..... hı 1 = .......... ya. ,..... ..:. ... .. 1 ·ıı .,, m' -- v 
diT. e111.w.._ _... ...... ..._ ...._._. •• .. _.....,. Wlıltl 1a-.. ~n. 1 !<A.A.> - F•a. ...,_ teWliJ 

h b 1 • T... .. (A.A.) ·~ ..... - -- M. ~ ID w ... ile ,,.... -. u <A.t.J - blQu ......,. ar ma zemesı ftln ,, .... c .... w.anda bi; ... .. ~ ............. h ........ tlit müWrat S5 cWrilia ........ -- ............... ........aa ... 
__ ...... -ta._: 1 '- --'-- .... ......, , ı rt~ -- - -- sa -~ •imetana1a ,.... • 1111: 

d ·ı t. düıpnan. ımmırıvt .... UUl8D9 tay. - - 419 -. sZ « .. • 'ıl r -=·eH .. _ . .L....L_ L.... l'Ön erı 8C8A ywrelm taTaftndan baıt1Tıı..o.t1r. =- ............. Mnlh-hrm ... 5 ;...... t. ... .. - .,.. __ u. m:ilfh! •• .... sa 1 • •ta ... -'n'-=" 
• • Bqlııa bir muhrtlt de nı.,. ota"- w ...,_ ..._ et·w .... " n ·,.., ..,_ ...._.,......_. ...._ ~.·~-~-~ WKı~ bal. ~t- ...., WJan ....,.... ,......, .... _,._ 

ç...tr-. 19 (.4-A.) - Sala - maştur ' - aıUı ... ll*llde ... Wlet ....... 'l'lr*b 1 r 1 H ............ tlpaJ• mylemitdr. M. Ha~e Llb.. Oaırrt .................... L.:_..._~ı: _......_"'-.. - Jti..I --1:1_ _ • tarafmılaa IMeıiea _... .......... ._._ 1.&. --. - •u JIF ~ ıradaki Rml _.,_._ wiıueceJt - - ...___ __. ı.... ~ ...._ 
•117-.ı ~-· T--= ı- • - - &- tlı'Mlg' ' ........ ..... ..... 

1
"' ,_ - -ua O- ..... 

pc)acak m=b ı mlinlMlkı w. B kll • L t*IWe ~ banu '* Fna. • .. • ~ ar 1 11 • vuair mabeme aöndıelimı..ile a • · 
J..tnin ......ı Çan.Kay-Şek'in aşve yenı on- - ...... wu. Wr nJlm Wr olmlnlri--- 1 = F "'. ıs llbdar ~hakkında Vicıb, -~ Jlıl &Yel t.a11JINSl ........... 

Hi d . '--__.: . . bO Uk 1 • i 1 ' Balk .......... ......,........,...,.. .. d L!.... • ._, •- •w-.,.. _.-.... ---n ı.-nı :r.,,...., ... nıetıceeınde bal d ra y • çım z "' ıeJlml ..... J&am-t lılt..aJıillfnl ~ Bat&Wa ~ en .... -- ..... ptlnnlwul'. • _,,_.., -
Wi'!mit oldaiu~ b.1dİnftİı)lvdlr. k b J tt• . ...._... __ .. 111 M • nı. .... rl:ıtı rt'a11e ell1!ıla elıı'I 7UI t• . Sefir F__.. ~ i1e çL lılrl, lııı4 .... ~rn bir ta. 
Api --Wler Çıne ~ mai a u • 1 .... mn'-... ............... w .. ...... .. ....... ·- ....... zi4en had.nn clıtına ~ oldu - ............. ,.. .............. 111. 
~. aevki,atıınn bundtm bl,le Ankıara. ı 9(A.A.) _ B.ıı,vekil .-.it Htlhie aw M&ara .-JaDe BrWI. c......,. >•9' , ~ iddaa edilemiyeceiin.l ~ - -. d=a nPleR laüe ....._ 
~.ındı-:a~ ;i'ribe-.n w. :rolilefDs. Relik s..,.dı.-. buısün ajWea o 111rt.aı ....._ el=a'J• •• \t'r. .., M-hrlm IP*ll ill•e ~ftrr. le .-al'llll&k ..... , ... 
aondcrıleceırını ve 1>11 11Uretle Ja • en-el Bapek.itlikte ,.eni Londt. W PıMal 1-111. U ..._ ..._ Parti o-a 911ı.Tdıed Dr • .&. •· ~ llir ._,.,_ 1117* ,_.... ......,_ ..._.. ..._ 
ponlar ••fmdna .-..& ...._ ı.,tlk ~, h R..nf ~ 1aabul '°C 9JI ..., ..... _. On 'h • ..... H .,...... ftnalttlr· ....._ hltMr ~ ._ ........:ızo ad ...... 
Binr .. .,. J"Q1una '-cet a..a..ı,.c.. etrlıPr:• - Wr.,..... ....-.at_...,, te. mr Mal'Olm ......_· .. 1.a..._ __ ._ .... •-..........._ .,. W wdeal791Wa kı1medl 
iını il&'Y etmelıaecüder ...... M: 1 - -- - - • ... ... Pl'd1mc111 e • ..... ee.n.l1a t i• MI •±W. .. •lttltı lusla w ..-ı.. ...._...._ Gandinin r-n • Kay T•h=- " ••1 1 " ae .._ lılıı. 7eai ~ l'1lla " 11-

ingilteranin yani 
zırhlllırı 

~ • ... eUlllw ....... ........ ..... • 1 1 1 1.-dra ....... IDl7dw ............... Mr DıCl7attanna ........... ..,.aQ 
Şeke hecliyesı ....._. ......._ ~ tıMzzıd _.. ~ ., ' ... ._ ~-- 'l'Mbe 1ant1ııt1ara .,..... Dil .,..._ ~, • nler 11rmbac:ı.uar me11e,. 

........ ıt <U.> - ..... lılr ı.a.. l&Rla4a km._ ",_ le+t a len ....., 
1 ••tler •· n• Ylrrıln ._.. LenıılnG ac•w= .tarua. Diıe&laba luı etli J'lll"lbmcala Turk 

._.. .. hs ·- .. M. "'"" ..... ... Mr ........ ...-u ................. ~ •lr...., ................ lı - inlliltir ......... k.::: 
1'er'e ""' O&DıBı1 1e oaa • - ., • ..... .._ .-.e ,.._., • 11aSın1ntıa -. aaam ,...._. · 1 neınta K•I &tr la ,...._ w 1 IU& ..._ ...._ ft _.,.. w.ı..t ~ ..... _ ... ehbıh ..._ ....... ;,. ... &ler4e hralm .. 

Lonclm. 19 (A.A.) - lv*"'1 .., __ .......... - 1 ......_ • ı n11a ._. .- ki .....,. ~ ._ ... ...,.. ......_ stt..ı. _..,.. • "°· • wab& we oem leU lık e-
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Bir şahidin sözleri 
bir katil davasının 
ınahiyeuni değişt,rdi 

f KARADENiZ 
ORMAN iŞLETME 

1 Askerlik işleri 

Malul sübay ve 
yetinıler n yoklama~arı 

942 71lı tutıin lkramıyesiniıı tall•k • 
(Bqtarafı 1 lııcl sayrada) 

I> )c ılive ehL Bilillr., yaralı 'Ialat 

TÜRK ANONİM 
ŞİRKETiNDEN: kukuna esas olmak ıucre mali! subay 

ve eratla şehld 1eti.mlcrinin senelik yek 
ta ..... , ... u"" ıcıw, k.arı:.ı ile kar-t.lılşıı va lamalarına 2 Mart. H2 c-ü.nunden itilta. Şirketimiz hl'i1Sedarları umumi heyeti 
barıştılar. Valı.'uan 5 ıwa ao.ara Tali. ren ba,elanarak 15 Nisan 942 de sona adiyen toplantısının 214 Mart 1942 (,u_ 

martesi ıiınü saat 9 da Şirket merkezln
kerlik Şıdtesinıle kayulh m.alül subay ve de Y"'P•lma:.ı mukarrer buluııdutundao 
eratın 2 Marttan 15 .:\Urla Jıtaılar res • d.ıhllj nizamnamesinin 2~ ncu ın:ı.ddesi 

ıııı ;t;ı.kur habLaııcsmc Jı.alclırıld•cını du- er~ktlr. Bu ııe1te1t le Bcyoı,:-lu };erli .\~ • 
)'arak zi)a.retine gı.tlm ve ıene vak"aaın 

musobbıbi olan ... ualliyı onun b&şucu•. 

do& buldwıa.• 
Maıuı- vekili suı:J Tah.:iin Ti.irk, ltu-

illi aenN, ra1t9r ve lkraaıye cuıdolnla. ı 111 lbln d .. , hl .ft.. . I uc c.e en az or. ı;se.> e .,..... ıp o ap 
rUe ve eeal4 ye~ıalerloln 16 ~liUUan J 5 ta I U d.a b I .. •··t h " ·~-.. 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 
rad04 rclııten .Oz lsteuılş ve &ı&hlde ıu :"Jlaaaa katlar hilen dol ve bekar olduk ç ma a unm.a .. ...,; eyen ı~ar. 
11uali tevcih e&.m'-l.ir: larım te-nlk e4er lteJeıllye veya key il 1.arm teşrlflerı veyıt bir Yekli ıiinderme. 

•- MiiYdtkileaı bıı cürmıi 1$lemlş de. ::n..-1o....r1 "' 1.. 1 <"'·· .. aııla • leri ve nizamnamenin 2G ncı m.add~ue . a,__- , nııuus ve .. ram ye ·.u.u • 

Nevra~ji, Kırıklık ve Bütün Ağrı!arınızı Derhal Keser 
lcabınJa günde 3 lıafe •lınobilir. Her yerde 1-ulla lırıtulan ınarl• ieteyiniz. 

iildır. o, m~uauılur, 'l".Uah 7aralıyan rlle ltlrlikte C'1lllarte1ı.ıen maalla her _ •ı tevfikan hisse senetlerini lçLlma l'Ümi.ne 
metre:.i Muallıı.dır. ~ali.at, Nedim.~ ~oca. &iın otleye kallar şu.~ye ıelmelrri ilin ts.adılüm eden on c-ün zarfında eirkd 
sının meı.lrkı btreClnı kurtarm•k .çın bu olun•r. (3t9'1J veznesine tevıl.i Ue duhuliye almaları rl-~ 45 
11uçu u.:.tüne alınıştır • . t'ill ltıç.ıkb l~le11.- ~ ca ve Ui.n olunur. 
dlii bal4e, erteei ıünii kemls rliie ka. Şubeye çagınlanlar Meclisi İdare ada Hedialar 
na bulanmış ltaşiı;a 1tlr ç~lu cöturiJp lf's. Be;roflu l!uU A*erlik Şultesl.nılen: 
ıım etmiştir. Şalıli•~ lütfen ıorulsıtn, bu Aşatııia. sınıfı ve rı.itM51 yazılı yd. RUZNAMEI MÜZAKERAT ratan şey 
husustaki kanaati nedir'!. ~- lana acele Ş11)teye mwacaatları nan 11 - i•are meclisi raporunun okunması. B ELFAM' dır , 

c- Ben ie ayal bnaatteylm. Ça1ı.ıyı Yıl. Tb. Y.ıt. Gallb (31236) 
Şahid ş• cna.ltı TumlşUr: obuıur. 2 - Mürakıb raporunun okunnusı. l 

manya ltırakırkf'n c-a:-lb blr hali varıiı?ıt Yi. Tlt. istaıwuı otlu As•b Panas 3 - Hl tak...ım senesine ald bilinço 
Bunun üzerine aahkemc 1~ aleti 0 _ (56'85) kar Vt zarar hesaplarının tetkik ve Slz"I hayretten hayttk düıure~k 

1 
lan çakıd&ki kanın tıttltı adli klm.raha. Y•. Tef. Tia EUm •ilo Cemil tascllki ve idare mecliııinln lbr .. :.1. I bu kremi kullanddı:tan sonra on 1>~ 

(4 • 15) (H'12ı sene enellı:l ya.şınu.a döndıikünimi 
nesinde taalllln• karar vererek, dur.ış. 2 4 - Muddetı hitam bulan mürakıbın 

mayı talik et.mışıır. Tarla ve ev bahçelerinde 7en1ıenmeeı ve ucreunın tayını. 
~ına·ı· ISt"ıhsa\"tta 5 - Müddetleri hitam bulan idare mec. 
- Cl (Baş tar•fı 4/J de) llsi azalıklarma 7enllrrinin lnti. 
. k" fi dog"' rU P&tatesırr; lt&Jaoelerde ya bel, Jı.iırek, babı 
ın ışa .ıra .. dikel l'ibi el aletleri ile vey.-ı c-enlş m.. . 
(Bqtarafı 1 ind 1ayfada) çiıde yapılan patates ekiminde bu işe f C. V l{ALAO.: HEY C. Ti 

de eylenıe.oed.ır. . c-öre y&pılmaş pulluk ve makinelerle ıi- UMLJM ıVE 
Ualkapınar yat mllesseı;esl bir buçuk kütürler. ı 

milyon kilo plrlna Yai iatııısallne hazır. , Patatesin nev'ine, topratmıı ve yapı. TOPL/..NT'~I ı"l"RI 
lanmıştır. lan bak•m işleri Ue hannın ya~ışlı ve ı .:J Cl 

Gomel falınkası bir milyon kilo ııa. Lurak ıttmeslne ıire dek&nna ortala. 
ıı k11 uk • Ticaret VekaleUnlo 23/ 12/ 911 t&rihll 

muk yatı ile 2 m yon o pam çe. ma '7t0-900 kilo mahsul alınır. l\laa • 
tad lş'aruıa atfen İstanbul ın•ntaka Ticaret 

klrdetı kıiılpesl hazırlanmak ır. m.afih memleketimizin patatese e1verlşll 
r lllbell fabrikası lGt.000 kilo kosc!e, yerlerinde 3tH ldleya 1ı:a4ar Dlah.o;ul a. Mudürlüiünden alman '1 iklnclkanun 

200.000 kilo sabunlu kösele, 38,to8 kılo lmdılı vakWlr. N. G. 9i2 arikll ve 1'9 saytlı tezkerede bahis 
vaketa hazırlamak üzere tertibat &l.. mevzuu olan ve Şirket dahili nizamna. 

mış.ır H lk l • • 1 d l 'l mtSine ilavesi taYsiye ohınan sekiz m.ul-
..... ald0 o'"ea fa'-rlkası 7 milyon kilo n. a ev ennın açı ııı .o ayısı e ., " • 1 k de hakkında müzakere icrası için hlsse-

1.Ls E-.. ::..trlyeJ ·•rkA'ı' de 4 milyon kilo yapı aca merasım 1 "-" '"'- oo .... darlar umumi heyet Din dahilı ni.zamna. 
p:ıl~mut ve çam kallutıı hülisası ile Beyoilu Halkevinden: naesinln muMldel 42 lnol maddesi mucı. 
arım milyon kilo ı,alyan hüliaaaı ha. Hallı.evlerinin açılışının 10 Cll yılılo - • 

Y nümü münasHetae Halknlal:ıcle ya11ı_ bince fe.kalade olarak lçUmJL& davet e-
zırlamaktadır. ı ı ı Tiıtün 1 terinde urşıla~tlan faaliyet te lacak olan tirea pretramı : dllmeslae Ye iot maın l\lartın 28 D(' 

yukarırlald ra'(ambrın haricinde kalır. 1 - 22/2/H2 Pazar ıüail aa• t 15 de 1 Cmııarieeı' cünü saat lG cl4' Şirketin b. 
SO.MO amele tütün lş1erlnde oaııstml. TepeıtaŞUMiakl aerkez iılnası.nda: · tanltulda 4 ncü Vakıf Jl&nınıU 4 ncu 

maktadır. 
Milli furlkaların bıt faaliyeti, lstlh. 

lakin ayarlanması sayesinde ihtiyacı 
karşı1ayaltllttektlr. ---o----

MESELELLR 
(:8aftarafı 1 inci uyfada) 

fehriu de biy1e bir maddenin ;ra•ılıp 

tal.b k edilmesine biu'ü.k lııti1.acı vardır. 
Ancak : 

Kaloriferli aparlmıan1ann mevcaıl ıe. 
SQUarıuın fenni kabiliyeti halz o1u• 
olnıadıldarmın anla.şılaası l~ı.n bir ka. 
lorıfcr tesisatında ne ılbl fal'tların aran. 
mas !Azım ıeJeceğl bir m.ıdde halinde 
tesbit ve yapı nlz.ıınnaınesıoe lllve e. 
dilmek lazım. Kalor:ferll avutım.tnın 

natiıl, ne eeldlde, ne zaman ısıtılacagını 
temin edecek maddeul.l sıraaı ır>nr.:l ı<'. 

~ lecekti.r. 
\'e oy1ece karar verllcll, mesele de bu 

eekflcle DlflClisln Jf!lccek devrelerinde• 

birin,. kahıuş oldu. 

A. Birkaç ... kattaki merkezinde 1apılmasına idare 
B. Spor miiAaeresl nıecUııiince karar verllmlftir. Fevkalade 
2 - 22/ 2/ 942 Pazar rlini saat alsse4arlar umumi hl'1etl toplantıların. 

20.30 da Nuruzlya sekannda ı>aıtı bi. u bir hisseye malik olan hlasedarlar 

nasırnlakl temsil aalen•mda: dahi hazır bulunaltlleceklel'inclf'n sayın 
A. dlalkevleri» aenu1Dlda konferans. hissedarların kiffeslnln işbu içtimada 

B. Te•sll buır 1talunmalar1 ve ha.r.ır bulunmı.ra-

2 - 23/ 2/ 942 Panrf.esl pat n de mer- ea.klann da birer veklJ ıönderınelerl ve 
ltl':ı b\nuınıla: mezkfır alzamnamenin 2$ ıncı maddesi 

A. Halkevlahıln faaliyeti b~ı...ı..aa 

izahat. 
B. Trlye ve kere kenscri. _ ___... .. _ -

Kızılay Alemdar Meclisinin 
kongresi 

Türkiye Jtızılay Cemiyeti Alemdar 

nahlyl' 1 şulteslnden: 
Sa.hiyf'ınfzln scnl'lik umumi medlsl 

21/ 2/1942 tarihine müudlf Cuma «ünü 
a~,amı saat 29 de Eminönü Ilalkevl u. 
lonunda trra f'dllecPthıden "ayın üyele_ 
rlmhln lbşu toplantıya şeref vermelerini 

rica ederiz. 

muclltlnce hisse senedlerinln içtima c-ü.. 
nüne tekaddüm eden on ıün zar!mdıı 

Şirket merkezinde bulunan ınuhaslbe 

tevdl etmeleri ve mukabil inde duhuliye 
varakası almaları rica •e ilan olunur. 

RUZNAME 
Ticaret Vekaletinin lş'anna atfen 

btanbul mmtaka Tlcareı Mudürlüiun. 
ce 7/1/ 942 tarihli ve 100 s.ı.yılı te1.kere 
ı;e Şirkete bildirilen ve idare m eclisi ra
poruna aJDen der(! olunan 8 maddenin 
Şirket dahili nl:ıamnameslne llivesl 
hakkındaki teklifin muzaker~ i . 

' ıorecekslnl~ , 1 

Bu genç gelin 

GÜZELLİK VE 
BAHTİVARLIGI 

bulmuş 

cAılenln çlrklnce bir uzvu 
t clA.kkl olunmakla beraber, 
butun ümidimi ka7betmiş
ken otuz yaşlarımda evleo
dım . Zevclm diyor ki : Mu
vaf!akiyetlmln ve onu tes
hir edışlmln yeg1ne amili 
şayanı hayret tenim oldu. 
Onu da evır.nmeden bir kaç 
hart.a enet kullanma~• baş

ladığım <Beyaz renkte yıı.t

sızı Tokalan kremlne med
yunum . O çlrldn ve donuk 
clldlrul ldet.a yeni blr şekle 
ıCrağ ve bana yeni bir se
vı mlıllk bahşetti. Tok.ılon 
krem inin cUdlm uzerlndekl 
tesiri adeta muclzeye ben
zer.> 

Lc," .. or haıız \iaıudl 
(Lokman Hekim) 

Oivanyolunda 10'4 No. da hersüa 
baata kabul eder. 

Bu haberi apartım.an ıahiblerl arasın. 
da komurü esirseyeıılerc bir müjde •la. 
rak verb'onu, lklı ıuld.A bir derece daha 
ileri cldebllirler, serbesttirler. 

Kaloriferli apartııııanda kiracı olarak 
oturanl:ınn hissesine du en lsr. bu maıl. 

denin yapılıp yürürlii(,• ıtÇml'Slne ln. 
1.lzaren ilk fırsatta kalorifersiz bir apar_ 
tım n bularak onu kendı v:ısıta1arı ile 

İstanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 

r~p-ba~ı d ram kısmında 

Bu akpm saat 20.30 dıt 

RÜZGAR ESİNCE 

Türkiye Cümhuriyett 

istiklal ca d desi k om ıodi k1ıım1nda 
ısıtr'ld•tan ibarettir. BiR MUHASIB ARANIYOR 
p ~-. ............................... 9' 

Yüksek kıymette iş, 
Ucuz fiat, 

Sür'at ve metanet: 

7 • 

ın 

Bütün işlerinde 
eu vasıflan bulacaksınız 

Adres: Mercan Yokutu Üniversite kapısı karıısında Fuad Pap 
caddesi No. 50 Kahraman Barbaroı 

----------~~~~--------' Bir Adet Hasta Otomobili 
Alınacaktır 

Maliye Vekaletinden: 
Resmi blr daire için o.s 111 ı ,5 tona kadar Şevrole, Fort, Enternasyonal ve 

Opel marita1ardan her hangi birinden olmak üzere bir aded .ınbul as satın a • 

ıınacak1.ır. 
orijinal karu~rlli buhmmadıb takdirde cene mezkur markalard:m yeni şasi 

bulunmadıtı takdirde a:ı kullanılmış ve matlüba mu\-afık mu,;lamel şasi üzeri. 

ne yeril olarak yaptırılacaktır. • 

Talib olanların 5/3/942 tarihine tesadüf eden Perşembe l'Ünu saat 14 de Ma. 
life vekileUnde miteeekkll eksiltme komls;ronuna miırau&t etmeleri 

(11401 <2W~ 

ZiRAA T BANKASI 
Kuru1WJ tarihi: 1888 

100.000.000 Türk Lirası 
~ubc ve ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi b:ınıfa muameleJert 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarmda en 
U 50 &irMU bulwıanl&rıı serede 4 defa çek.ıJecek kur'a ae aşajıdaki 
plina c-ore tıı.ramlye datıtılacaktır. 

4 Aded 1 000 Liralık 4,000 Lira 
4 )) 500 )) 2,000 )) 
4 )) 250 )) 1,000 •> 

40 )) 100 )) 4,000 )) 
100 » 50 » 5,000 )) 
120 )) 40 )) 4,800 )) 
160 )) '20 )) 3,200 )) 

Dikkat: Besab1arındakl paralar bir sene içinde 50 liradan aşatı 

düşmlyenlere lJı:r&miye çık.hfl takdirde % 20 fazlıasile verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 11 Mart, 11 Haziran, 11 Eylül, 11 Birinci 

kinun tarihlerinde çddlec-ektlr. 

Türkiye Cümhuriyeti Ziraat 
Bankası müfettiş namzetliği 
ve şef namzetliği müsabaka 

imtihanı: 
Türkiye Cümhuriyeti Ziraa1 

Bankasından 
1 - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada göı 

terilecek muvaffakıyet derecesine göre lüzumu kada 
müfettif namzedi ve tef namzedi alınacaktır 

2 - Müsabakaya girebilmek için: 
A - Türk olmak, 
B - Askerlik fili hizmetini yapmıt bulunmak, 
C - Y aıı otuzdan yukarı olmamak, 
D - Yabancı ile evli bulunmamak, 
E - Hukuk veya iktısad fakülteleri, siyasal bilgile~ 

okulu, yüksek ticaret ve iktısad mektebi veyahud Maaı 
rif Veki.letince musaddak yabancı memleketlerdeki m\ 
adillerinin birinden mezun bulunmak, 

F - Her hangi bir hizmet taahhüdü altında olma. 
mak, 

G - Yapılacak tahkikat neticesinde sicil ve seciyes' 
itibarile mesleğe alınmasına mini bir hali bulunmadığı 
anlatılmak gerektir. 

3 - Yazılı müsabaka imtihanları 20, 21 ve 22 Nisan 
da Ankara ve lstanbul Ziraat Banblannda yapılacali 
ve kazananlar yol paraları verilerek Ankaraya getirilip 
sözlü bir imtihana tabi tutulacaklardır. 

4 - Müfettİ§ namzedlerine 140, t"ef namzedlerine 
120 }'..raya kadar aylık verilir. 

5 - isteklilerin 13/ 4/942 tarihine kadar Ankarada 
teftiı heyeti reisliğine bir mektubla müracaat etmeleri 
ve: 

A - Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankasında m'e-
murluk istiyenlere mahsus beyanname «bu matbua 
bankalarımızdan alınabilir.» 

B - Bankanın göstereceği tabibden alınmıı sağlık 
raporu, 

C - Tahsil diploması, 
D - Nüfus tezkeresi, 
E - Askerlik vesikası, 
F - Hüsnühal varakası, 
G - 6 X 9 santimetre ebadında dört ad·ed kartonsuz 

fotoğrafı tevd;. etmeleri gerektir. «Bu vesikalar İstan
bul veY,a İzmir Ziraat Bankaları vasıtasile de tevdi edi -
lebilir.» 

6 - imtihan programı ile sair tartları gösteren mat 
bualar Ankara, İstanbul ve lzmir Ziraat Bankaların· 
dan elde ed:lebilir. «2264» 
~ 

ı 

İkramiye İkramlre ikramiye 

adedi mlkfan tutarı 

Lira Ura 

1 25.000 25.000 
3 10.000 30 000 
5 5.00t 25.000 

40 Z.000 80.000 
80 1.000 80.000 

120 ;;no 60.000 
800 100 80.000 

1200 50 60.000 

4000 1t 40.000 

80000 3 %40.000 

86249 Yekun '720.000 

Tam bilet 3, yarım bilet 1,5 lira 

...... ·--···--·-· .. ;;;;;;: .. Müdürii;·ç~;ı··a~h:-· 
SAH1Bl: A. Ekrem UŞAKUGlL 

.. 


