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·GONLOK SiYASi HALK GAZETESi 

Milis H idisesi Tahkikatı Son Safhada 
lngiltere H ükômeti r rürkiy.eye 

Amerıkan 

... .. ... 

de Bu işi inceliyor Yardımı 
WELLES DiYOR Ki: 

lngiltere Büyük Elçisi, Bombardımanın lngiliz "imkan Olduğu Kadar 
Tayyarecilerinin Bir Yanhşhğı Neticesinde Fazla Malzeme 

Vuku Bulmuş Olması İhtimaline Karşı, Şimdiden, Göndereceğiz .. 

Hükumetinin Derin Teessürlerini Bildirdi 

ilkbahara 
Güvlnle 
Çıkıyoruz 

-1 

İki buçuk :yıldanberi bu b\Q11k 
yanım ortasında sulh içinde yaşa
mak bahtlyarliğma kavupn Tilr
kiye, bahara huzur ve silkiln için
de girebilecek midir? Millt Şefin 
evvelki gün İzmlrde ııöylediklerl 
nutuklartnda bize verdiği şu te
minat, halkm dimağını yoran bir 
guale tam yerinde ve tam ıı:ama
nmda verilmiı bir cevap te:ikil e
der: "Bahara güvenle, kuvvetli ol
duğumuzu bilerek ve güzel hisler
le çıkıyoruz. Kuvvetim.iz yalnız 
silAh kuvveti değildir, karar ve i 
man kuvvetidir,,. 

1 

İnailtere BUyiik Elçisi Sir Hughe 
Knatchbu 11-Hugessen 

Yanlışlık Tahakkuk 
Ederse Zarar 

Tazmin Edilecek 
Ankara, 18 (A.A.) - Resm) 

tebliğ: ., 

Amerikan donanmasına mensup cep deni:ıaltılanndan biri 

Vurmalıyız,, 

Bir Amerikan Gazetesi 
Harp Mesajlarta 
Kazmlm az, Diyor 

İngiltere büyük elçisi, bugün 
Hariciye Vekaletine gelerek Mi
las'ın bombalanması hadisesi şa
yet İngiliz tayyarecilerinin bir 
yanlışlığı neticesi vaki olmuşsa. 
ki bu ihtimal ilk bakışta imkan 
dışında addedilemez, İngiltere hü 
kfunetinin, icabeden tahkikatı 
derinleştirmek hakkr mahfuz kal 
mak üzere, şimdiden Türkiye hü 
kfunetine derin teessürlerini b il
dirdiğini ve yanlışlığın tahakku - Amerika Hariciye Nazrr Muavini ile Avrup•ya Vaktinde Bir 

Çayın Kilosuna 750, Kahveye 
300 Kuruş Zam Yapddı, Satışlar 
Bu Sabahtan İtil> ~en Serbest 

ku halinde bu teessüfe şayan ka gö~en Vaşington Bilyük ElçimJ~ lh y k f•k • d 
zad an zarar görenlerin zararlan- .Münir Ertegün raç apma 1 rı e Ankara, 18 (A.A.) - Başveka- Çay ve kahve kaçıranlar 
nı tamire amade olacal'fını teblig· Kuvvet Buluyor letten tebliğ edilmişitr: Orta Avrupa memleketleriyle 

ıs Vaşıngton, 18 (A.A.) - Ofi: 

M. ZP.keri11a SERTEi.. 
etmiştir. Türkiyenin Birleşik Devletler bü A:nkara, 18 (Radyo g~z~tesi) -: 1 - Koordinasyon heyetinin bazı Balkan memleketlerine son 

=========================~:::::::::::::::: yük elçisi Mehmet Münir Erte_ ~aşı~g~onda S~:vYet -~·uyük Elçı- 300 sayı~.ı ~aran ~l~ 19.3.942 per . ~ünlerde piyasamızdan çay ve 
güı;ı, ödünç verme ve kiralama an sı L:tvınofun soyledıgı nutuk A:- ~mbe g~nunden !tıbaren her ne- kahve kacırıldığ~ tesbit edilmiş
laşmasının tatbiki ile ilgili olarak merikan basını tarafından genış vı çay fıyatına löloda 750 kuruı- tir. Bu memleketlerde t;ay ve 
Türkiyeye harp malzemesi gön- ş~kilde tefsir ~dil~e~tedir. Ame- ve her nevi kahve fiyatına kilo. kahvenin çok yüksek fiyatlarla 
derilmesi hakkında Hariciye Na- rika gazetelerı, Lıtvınofu haklı da 300 kuruş zam yapılmıştır. . c:atıldıf!ını işiten bazı açıkgözler 
zın muavini M Welles ile bir gö buluyorlar. 2 - Bu suretle bulunacak yenı bu kacakcılık işine ıtirişmişler-

i lkbahar birçok h adbelere ge
be görünüyor. 

Almanlar oark cephesinde ya. 
rım kalan taarruzlanm tamam -
lamak ve harbi bu yıl bitirmek 
için hazırlanıyorlar. Hitler de 
dahil olduğu halde bütün Alman 
devlet adamları, Sovyet Rusyaya 
son darbeyi vurmak için, bahan 
beklediklerini söylüyorlar. 

Fakat Sovyetleri mağl1lp et • 
rnek Avrupada harbi bitirmez. 
Orta Şarkı da istila etmek, İngi .. 
lizleri Mısırdan, Filistinden, Su
riye ve Iraktan çıkarmak, Basra 
ya inmek .lazım. ~neral Rom -
nıeı ordularının plıinı nedir? Al. 
ınanların Giritte, adalarda Yu -
nan sahillerindeki hazırlığının he 
defi neresidir? Almanya Orta 
Şark davasını nasıl halledecek • 
tir? 

Diğer taraftan müttefikler de 
Avrupada bu yıl harbin bitıne • 
nıesi, Almanyamn zafere varma
nıası için tedbir almakla meşgul
dürler. Şimalden ve Basradan 
Sovyetlere akın halinde tayyare, 
tank ve top gönderiyorlar. Belki 
de Avrupanın bir kısmına asker 
çıkarmıya teşebbüs edeceklerdir. 
Belki Almanal.rı Akdenizden çı • 
kamuya çalışacaklardır. 

(ASKERİ VAZIYET) 

Avustralya lstPIB 
Edilebilôr mı: r 

r-Yazan: Emekli Deniz Subayı-"\ 

f NECATI YA$M~_!_.J 
~-------------- - ---ı Uzak doğuda ıılmdi bütün d ikkat, 

1 rant 1 Yeni Ginede inkişalta bulunan Japon Mülteci 
Askerleri 

harekatına ve bu adada toplanmakta 
olan Japon kuvvetlerine çevrllmiı;tir. 
Zannedildiğine göre Japonya, Avus
tralyaya karşı taarruzlarına başlamak 
için Yeni Ginede icap eden yerleri ve 

Avdetlerl.nde Tu··rk limanları işgal etmekte ve Avuııtralya 
taarruıı:u için llzım gelen kuvvetlerl 

Misafirperverliğini 
Hararetle Övdüler 

ve malzemeyl buraya yığmaktadır. 
Hakikaten, Avustralya ile Yeni 

Gine arasında Torres boğazmdak:i 

Tburthday adasının ve batıda Timor 
Ankara 18 (Radyo Gazetesi)- adasınm Japonların. elin~ geçmesiyle 

1r · ' . 1 Avustralyamn ıimalındekı Arafur de-
anın ışgalı sırasında bazı . r.an Dizi üç cihetten çevrilml ştir. Bu va-

~u~y ve. efra~ı memleketınuze ziyet dahilinde bu denizde, müttefik 

rüşmede bulu~uştur. Bir gazete "Japonyaya hücum fiyatlarla çay ve kahve satışı 19. dir. Bunlar hakkında tahkikat 
,.,,, ~ 5onu ::,a! 2: su: '1 edelim., başlığı altında yazdığı 3.942 gününden itibaren serbest- vapılmaktadır. 
n..~ bir makalede diyor ki: tir. ~-,;!'i=> Sonu Sa: 2: Sil: 4 

Almanlara Göre: 

Büyük Sovyet 
Kuvvetleri 
İmha Edildi 

"Bugünkü harp mektuplarla 
ve mesajlarla kazanılamaz. Japon 
adalarına hücum ederek onu kal
binden vurmalıyız. Japonyayı kal 
binden vurmak için de donanma
sını yok etmeliyiz.,, 

R. ULGEN DAVASI 
Japon kayıpları f • 

Vaşington, 18 (A.A.> _ Tanın. ddia Makamı, Urfa Mebusunun Tecziyesı, 
mış haftalık mecmualardan Fo- Yeg"" eni Zeki Ülnenin Beraetini istedi 
reiJne Correspondense'in yaptığı ':J 
bir tahmine göre, Pasifikteki Ja- Ankara, 18 (TAN) - Urfa de beraatini istemiştir. 
pon kayıplan 140 bin kişiyi bul. mebusu Refet Ülgen ile yeğeni 
muştur. Bu rakkamı pek iyi bir Zeki Ülgen hakkın~aki dayaya 

--o-.. menbadan aldığını kaydeden ga- bu sa~ah Ankara agı~ c~za. mah-
Sovyetlere Gore : zete şöyle yazmaktadır: kemesınd~. dev:am ed~~ış~ır. Bu 

İddianamenin okunmasını mü
teakip söz alan suçlu vekili, mü
dafaasını haz1rlarnak üzere malı· 
keme heyetinden kısa bir müh -
let istemiş ve duruşma müdafaa 
için yarın (bugün) saat 15 c bı
rakılmıstır. 

"Japonlar, bilyü.k kayıplara uğra- c~l~ede rnuddeıumumı ıddıana~e 

B• M k f mak tehlikesiyle karşılaşmışlardır. sını okumuş ve Refet Ülgen ın 
lr U GVeme ;çünkü harbi, kazanmak istiyorlarsa, tecziyesini. yeğeni Zeki Ül~en'in 

t 1941 senesi içinde kazanacaklarına = ========= = ======== ======== 
Merkez•1 Daha kanidirler.,, 

· l:lfr Sonu Sa: 2; SU: 1 

Tahrip Edildi 
Neden ve Niçin Üç Ay Sonra? iltica etmışlerdı. Bu subay ve er- deniz kuvvetlerinin Japon harek~tına Moskova, 18 (A.A.) - Sovyet 

ler şimdi memleketlerine dön - karşı müessir bir müdahale yapmaları tebliği: Sovyet kıtaları düşmana 
müşlerdir. İran subay ve erler i. imkanı tıpkı Cava denizinde oldufu karşı taarruzi muharebeler yap -
nin. memleketimizde gördükleri gibi, kaybolmuştur. Şimdi bu denizde mışlar ve bazı kesimlerde muka. 

Herhalde yapılan hazırlıkların hüsnü kabul ve misafirperverlik de müttefik den.iz birliklerinin, Japon bil taarruzları geri püskürtmüş -
bıraktığı intiba şudur ki, d ünya ten doğan şükranlarını Tahran n~kliyatma karşı teş~bbüs edecekleri lerdir. 16 martta 47 Alman tayya 
baharda. bir cehenneme benziye ~ gazetelerinin neşriyatındaq anlı-J bır ba~eket onlan Ustun Japon donan- resi tahrip edilmiştir. 15 Sovyet 
c~ ve yangın en büyük şiddeti- yoruz. İttilaat gazetesinde çıkan ması ıle karşılattırır. y e netice, ~~- tayyaresi kayıptır. Barentz deni· 
ni kazanacaktır. ~ !::ionu Sa: ı; sü':':u 1 va deniz muharebcsinın netlcesının/ ~ Sonu Sa: ı: Sil: 8 

RODOSA 
YAPILAN 
BAS KIN 

R E F 1 K saştım, kaldım; şaşıp kaldık: Belediye da-
imi encümeni, geçenlerde Şehir Meclisi • 

H A L f D nin verdiği göstermelik yemek yasağını haziran 
· r ., ayına atmış ... Hem de uzun konuşmalardan, söz 

KARAY çatışmalarından, incelemelerden, elemelerden 
__ _..- _ __. sonra! Neden, niçin acaba? Nasıl, ne gibi düşün-

.. ... .. 
iki buçuk yıldanberi b u b ftyük 
1 yangın ortasında sulh içind e 

:Yaşamak bahtiyarlığına kavuşan 
Türkiye, b u cehennemin ortasın. 
da bahara huzur ve sükıln içinde 
girebilecek midir? Bu harp o ka
dar büyük sürprizlerle doludur 
ki, harp hudutalnndan uzak ve 
~yet isinde yaşıyan birçok 
nıemıeketler ansızın kendilerini 
ateşin ortasında bulmuşlardır. 
liarbin A vustralyaya , Hindista -
ı:ıa, hatta İrana kadar sirayet ede. 
ceğini kim tahmin edebilird i? Bir 
kaç gece evvel, sükı1n içinde de
lin uykularına dalmış olan Milas 
hauoiun başlarında bomba patlı· 
Yacağını kim iddia edebilirdl 
Yangının kıvılcımlan beklenme. 
dik zamanda, beklenmedik isti -
kaınette esebilir . Onun için evvel 
ki gün Milli Şefin 1.zmirde söyle
dikleri nutuklarında bize verdiği 
§U tem.inat, halkın dimağını yo -
ran bir suale tam yerinde ve tam 
2aınanında verilmiş bir cevap teş-

____ &!'_#·------~ t;lij" Sonu Sa: 2; SU: 3 n.-:<" 

... J:_... .: ..... :.•" • .. 
,.~ . . ... . ... 

:t;:· : Ç 1 N ~ --' · 
~"l I ,,,,,L:::::I ~ • • 
~ ·~ ..... '···. . .......... ·ııormosa P- A 

• -s I F I K 

Adadaki 
Dakika 

Tesisler 15 
Şiddetle 

Bombardıman ~dildi 
~ "?~ _.!·:~ H~~~110119ıcon} 
~~-~ ··~ ·:. ·-s-.J::ô11ııneıı • Londraya Göre, Alman 
.,..._ - • ~I . ..... ~ ... • Pi A 1 1 • R d 
- Ran_qoJn_.• (of '.O)lr- •,---• r "·~~~~~~~:Mari ıneAdl. an arl l'!lft 0 0$Uft : "'ô -:"' -.. · u~ ~ · - 3' 
.... And•m•n ::j · A. , - ·· i " • Mırıiıta; ~ ~ • 6uam• Ehemmiyetj Artıyor 
_,Adi.- ~~ jj;' • _ •• 1- ( .... . o.) # ~ ~~~~~~~ 
~-: ., ~-- · ~ - "'1'~~~2E~~~f,=~~~~M~a~rt~atı·~Adl. Londra, 18 (A.A.) - İngiliz de · - .,. ı--~:..:: • • • • • niz ve hava kuvvetleri tarafın -~:,Adi-.\. ~ ... ~-...ı ---'·----- K°ir oİi ~· •.Adi. • • • • d ·· t k Rod · d" il · - · ~ an muş ere en osa ın ır en - -l\.~ ~ :· · - -.-=--=-======::ı darbe, Britanova aı· ansmın askeri 

~-'\::_""' ~d~~ İll apur ••••• { 'c:"'o.t~ -• •."G. İlb~e~r~~A~cl~I ·~-~ ~..,~ ~-~ muharririne göre, ngiliz tayyare 
E===~~-v> --AHIOJ;;/• "' - • . · ı· li "',. ,., .,.-,." •• ~ • _ :.. ..::: ~ - - • ••• leri tarafından Fransız istı a • 

-,;. f:'f, • S:~ - _.YENi :. ~ ~ manlarına karşı yapılan taarruz-
- Ol.AN • - .. , r-·· '.> ~·-=r "· •"~~===~~· • • lan hatırlatmaktadır. Bu mu -o.o. HiNc\S!A"' _ ~..:.u ı:Nı:··.,~·-:'- Elhc ,.·4~1._ 

- • •• • =:..... ,., •• • • • :. - harrir şunları ilave ediyor: 
cava - • Tarr!!aı~ •• . 

0
"' ~ • Rodos ile Kıbrıs arasındaki me 

•KokOI Acil . 

- r -'-:-İ :.._ tJ:~~d mi _,===::::. Rodos garni.Zonunun bir kısmı Al 

~~1111111111~~~~~~~~-~~~~:-:!illlll·ıııı-ıı~ ~~~·~~~ -- A.-VP~;Ur HS~dlT4ndRANoL.:r;frn aA•n~on - r rni. hadan alınan haberlere göre, ada-
- l(a trdotı- nın başlıca endüstrisi ilkbaharda 

• !"' tatbik edilmesi muhtemel olan is 

mavna inşa etmekle meşgul -

celerle kararın o kadar uzağa götürülmesine lüzum görüldü? Ya
kın bir yerde bulunup da müzakereyt dinliyemediğime veya 
zaptı okuyamadığıma, şu dikkate değer görüşmelerin pek merak
lı olması lazımgelen iç yüzünü öğrenemediğime gerçekten üzü. 
lüyorum. 

Üç ay? Bu uzun zaman içinde temellı bir şeyler mi yapıla
cak, dersiniz, mesela haftalara, masrafa, yorulup dinlenmiye, bek
Jemiye ihtiyaç gösteren büyük işler? Hayır; kara,r pek açıktır, 
sadedir, yürürlüğe geçmesi hıçbir ağırlığı, emeği , para harcan
masını icabettirmemektedir. O kadar ki, kararın daha kısa bir 
zamanda, sıcağı sıcağına yürüyeceğim sanan birçok lokantalar 
çoktan tedbirlerini almışlar, hazır hale gelmışlerdir: Sokak ta -
rafındaki camlarım boyamışlar veya renklı kağıtlarla örtüver • 
mişlerdir. İşte üç ayda yapılacak olan iş bu kadarcıktır; üç ay 
mühlete bu kadarcık bir iş için lüzum görulmüştür! 

kil eders • 
.t~;rs~ Sa:- J~ Sü: 1 f 
~ ... ... ' . 

~ ~ew kHH _ tila pl~ mucibince bir nevi 

• • dür. Avustralya da dahil olduğu halde cenup batı Pasifik cephes~ ı österir harita l:lf:r.. Sonu Sa; 2; Sü: ı 

İnsan sormak istiyor: Peki, sayın baylar. eğer camekanlarda 
yemek göstermenin sıhhat bakımından, harp psikolojisi ve harp 
icapları yüzünden mahzurları vardı ise neden dolayı bu mahzur
Lan üç ay daha sürdürüyorsunuz? Uç ay daha kimimizi yutkun
dunnak, kimimizi tiksindirmek istiyorsunuz? Yakında kendile. 
rini gösterecek olan sineklerle süslenmiş yemek manzaralarına 
bizleri ulaştırmak, sineklerle beneklenmiş vişne ve çilek kom
postolarının seyrine kandırmak için mi? Geı de böyle bir vaziyet 
karşısında - şaşkınlığı, akıl erdirememeyi ve o çeşit haletleri pek 
iyi anlatan • arapçanın şeddeli gunneli kelimelerinden medet 
umma ve teselli arama: "Fesübhanallah!", .. Hasbünalah ve ni
mel vekil!", hatta Ziya Paşa ağziyle "Sübhane men tahayyere fi 
sun'ihüluk:ull" bilm.iyenlere söyliyeyim: Bu son sözün manası 
hiç de fena değildir; "ben o kimseyi kutlu sayar ve suçlardan 
temiz bulurum ki, akıllar onun ~anatini gördükçe şaşırıp kalır:,, 
Bizim şaşıp kaldığımız gibi.~ 

..,. ı.r,. ;:, 't· ,.. . , 
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Hayvanat ve Nebatat Bahçelerinin Ön:n: ~ Anvers Hayvanat ~ahçesi - Bu "1'- 1 Me Olabilir ? -' .. !:1:'"~:~iE'!E~~~ 
~ h d k an} 1\ af] H h ak riyle çepeçevre sanlan bu meydanctk Ba çe e i Hayv arın iasr an - ayvanat Ba çeleri için alınac belirsiz bir anfiteatr gibi hafif bir 

Avustralya ll'!in 1 Hayvanlann Fiyatlan - Yalancı Boynuzlu Yılan Bu Harp, Bugüne Kadar, Müttefiklere Mühim Zayiata meyille yükseliyor: eski minyatürleri 
~ \.I • • • • ı Mal Olmasına Ragınw en ı·ngiltere Adalarına hatırlatan asırlık bir ik ağaçla süs-B 1 M•• d 1 "' !ü vakur, kibar bir levha arzediyor. 

aş ıyan uca e e JANın geçen günkü nüshasında nın biç birine iltifat etmemektedir. Nakliyati Durduramamiştir Bütün bu ~zellikleri biz barakaların 
Y M ANTL'N y aralannda saklardık. O meydanı gaz azan: • r, İstanbul belediyesinin Yıldız- r azan : ' (Baleııiceps) in en dikkate ljayan Atlantik denizi ymd.ıık:i rayiat yelı:t\-

F m...._._ '-'" üd~nı G ' f Yazan " sandığından yapılmış hissi v~en dük-pu.uu ~dllraman m •uı e- da hayvanat ve nebatat bahçeleri • organı gagastdır. mu··cadelesinde - - nunu ve tonaj mik-
= H R • 1 d n1 klncıklarla dolu sokaklara ayırmtli• neral Mc. Arlhur'un Cenubu vücude getirmiye karar verdiğini o- ı arUft ecıf Aslanlar, kaplanlar, gerge a ar Almanya denizaltı- ' J dannı heo!la'P ederek 

Garbt Pasif'lktcld batü:n müttefik kuv kuduk. Bir ilim adamı olan muhte- 3' da hayvanat bahçelerinin zenginliği larlyle 'U!>kın ve u- HSmid Nuri tenzil etmek gerek- tık. Pis peykeli kahve dlikktnlan, kuş-
! ki d B J~ çular, kapamacılar, yetişmiyormuş gibi .-et1erin başkumandanı tayini keyfi- rem vali ve belediye reisimiz Dr. hususunda önemli var ı ar ll'. un- ~ak mesafeli bom- tir. Bu nviatrn mik-

kl b ~ o boşlukta çadırlar kurulur, esnafın 
Y'ct.1, müttefiklerin harp stratejisinde Lfrtfl Kırdardan zaten bunu bekli- da bulunan insanlardan yardım isti- lardan başka biı:onlar, ya ar, ze ü- bardıman tayyare- dan nedir? feryatları ayyuka çıkardı, 
Csash bir değişiklik, müdafaadan ta- yorduk. yenlerı," havarilerı"n (Amentu"sun·· u'") !er, lamalar, antiloplar, muflonlar, terını" ·n batırdıkları vapurlar, ha!"- Almanlarca verilen yekıln, harbin ka 

• b lif 1 · • Ayakkahvecilerl fincanlannı çal -
llrraza geçmek temay(ililnfi gl5ster - Dünyanın en güzel bir yeri olan hatasızca okuyanlan ve Magnibicat'- :ı:ebrler ve bunların mu te tür en bin başlamasmdanberi içinde bulun- 31 inci ayındaki müttefik devletler dıkları slmsiy.'.!h, telve!~ suyu sokağa 
lllesi itıöariyie Uzak Şark harbinde Yıldızda vii.cude getirilecek modern .,.. falsosuz tagannı· edenlerı· go··ru··1- ile sıcak memleket kuşları da kayda dug-umuz 31 inci ayma kadar mühim gemi zamatmın 17 milvon tona yak-
~- ,,. ,. " döküverlrler ayak berberleri sabunlu 
ucl"ld de bi:r darrlim noktam teşkil e- hayvanat ve nebatat bahçelerinde mu··~tu"r dei'er. ye'-"'na vardı. Fakat İngiltere adala- laştıg'ı merkezindedir. İngillzler ise 

" ''"' çirkefi etrafa serpiştir:verirlerdi. So-
decek kadar mühim bir h~disedir. l&tanbul halkının ve okul çocukları- Deve kuşları da hayvanat bahçesi- rına nakliyatı durdurmıya ait hed.:fe bu yelrilnun, geçen ayın sonuna kadu :ıüm ona !ferbetçiler bardağını beljer 

Birçok hadiseler Amerikaıım, Ja - mızın ne büyük bir :ı:evk ve neşe i- nin en dikkate şayan hayvanlarından varılamadı. İngiltere ana vatanının 12,000,000 tonu geçmediğini iddia ey- paraya sattıkları boyalı suları sür-
llOn kuvvetlerinin çok dağrlrmş ve çinde dolaşacaklan ve faydalana- dır. Bu kuşlar 80 seneye yakın ya- 47 milyon halk•mn iaşesi vesika usul- !emişlerdir. Iki tarafın verd!kleri ye- mek için "haydi beş!., &ye naralar a-
.:rıpranm:qı olmalarından istifade ed~ cakları daha şimdiden gözümün ö - şamaktadır. Bunların oburluğuna da- terine dayanan tahditlere rağmen de- kunun vasatisini kaydedip, müttefik- tarlar, muhallebiciler, lı:ebapçılar, ta-
~k. taanı.ıza geçmek üzere olduğu nünde canlanıyor. lr olan rivayetler mübalğa değildir. vam etmektedir. !erin harbin 31 inci ayma kad:ır 13 baklarmı, maşalarını şak•rdatrrlardı. 
hiS5hıi ~dlr. Amerika Harbi- Avrupanın yalnız hükUmet mer- HayVanat bahçesi memurlarının ifa- Diğer taraftan İngilterenin dahili veya 14 milyon ton nakliye gemisi Bugün oralarda camie. avluya yakışan 
Ye NaZin Stimson, harbin düşman kezlerinde değil, bir çok ikinci de- desine göre deve kuşları destes!yle sanayi ve harp aletleriyle teçbizatJ kaybettiklerini besapl·yahm. Bu tak- ağır bir süki'it var. Geleni geçeni din-
topraklartna götürilleceğlnl söylemiş- recedeki şehırlerinde bile mevcut o- beraber anahtar, cep saati, mendil, yapılan fabrikalannda dahi, geçen <ıe- dirde ve 14 milyon ton remi kayıbr lendlrlci, düşündürücü bir !!ülrilt. 
tir. Avustralyanın Vaşington Elçisi, lan bu müesseselerden İstanbul gibi para, düğme, çıngtrak yutmaktadır- nelerdelrine nisbetle daha fazla mik- hesabiyle dahi, müttefik devletlerin Bazıları bu iman haksız olarak !>lr 
Japonlar Avustralyayı istilAya başla- Türkiyenin nüfusça en kalabalık ve lar. Bu kuşlardan birisi bir rün bir - darda •e m:kyasta çalışların devam şimdi 26,000,000 tonluk vapurları bu- süs, lüzumsuz b!r ziynet gibi telikki 
tnadan eYVe1 taarruza geçileceğini be- mektepleri en çok olan bir şehrinin demircinin dikkatsizlik eseri olarak Akbaba kanatlarını kurutuyor eyledlği ve randıman alındığı anla- lunduğu anlaşılır. O halde Atlantik ediyor 
~n etmiştir. Amerikan donanmasmm mahrum kalması elbette doğru de- meydana bıraktığı iki düzüne kad.lr şılmaktadrr. Bn imallita al.t iptidai m:ı.d muharebeslnin, İngiltere adalarına nak Ben bir "'°hrin güzelleştirilmesiyle 
taıırraza h8Zlr bJr vaziyette olduğu ğildir. Bundan başka İstanbul pek iri başlı demir çiviyi, kaşla gö:ı: ar3 - Hayvanat bahçelerindeki delerin. batırılan nporlara rağmen: liyatı durduramadığı, Almanların de- iman arasmda bir fark olduğunu sa-
haber ?erilınektedtr. Avustralya tay- çok yabancılar tarafından ziyaret e- smda, yutuvermiştir. elde buhınanlarla getirildiği ve temin nlzaltı ve tayyare bücomlariylc hede- nıyornm. İstanbulun mamur bir bel-
:Vareleri Yeni Ginede ve Ti.mor ada- dilen tarihi bir şehirdir. Bu ziyaret- Yırtıcı kuşlar arasında akbabalar hayvanlaruı nıa.srafları olunduğu da hesaplanabilir. Bu neti- fe nramadıkları söylenebilir. de haline getirilmesi hemen süslü bir 
Smdaki Japon tislerlni ve kuvvetleri- çiler İstanbula geldikleri vakit hay- da ziyaretçllerin dikkatini çekmekte. celer, Atlantilı: mücadelesinin İngiliz- Jll. J11. Jf. şehir haline konulması demek değil-
nl şiddetle bombardıman etmektedir- vanat '"' neobatat bahçelerimizi de dir. Cenubi Amerikada (Cordillere) au hayvanların beslenme masraf- )er için Jı:aybedilmediğiııe açık delil iki tarafm iddialarma, VC'rdiklerl dir. Çünkü süı:: bir lükı:tür ve şüphe 
ler. ararlar ve bulamayınca bizi lakaydi dağlannm en yüksek bölgelerinde ları oldukça büyüktür. MeseHI. sayılır. yekftnlara göre aldığrmız 14 mil- yok ki daima imardan sonra gelir. 

Yine bl:rıçdt bAd!seler Japonlarin, ile itham ederler. yaşıyan ve istedikleri zaman gökle- bir fil günde: Bu hadise ile mücadeleyi "'e netice- yon ton remi zayiatı vasatiıine göre Kendimizden pay biçelim: 
trıütte!ik kuvvetlerin bu taarruzun - Bir seyahatim esnasında Avnıpa- re doğru :viikselmiye başlıyarak pek 7 Kilo ekmek, 30 kilo pancar, 1 !eri, rakamlarla tetkik ve tesbit edin- müttefik devletlel'İn ellerinde yukarda İnsan evvela baş•m sokacak bir dam 
dan evvel Avustralyayı istildya karar nm bazı büyük ııeh.irlerinin hayva- az sonra bir kırlangıç kadar, daha kilo pirinç, 3 kilo bistuit de mer, 25 ce varacağımız neticelere göre vere- kaydettiğimiz gibi 26 milyon tonluk altı arar; ondan sonra bu dam altmm 
'17enniş Olduğunu göstermektedir: Ja- nat ve nebatat bahçelerini ziyaret sonra siyah bir nokta haline gelen kilo ot, s kilo saman yemekte ve ceğim.iz hükümler ayni olacakta·. değil, daha fazla gemi bulunmıısı ti- etraf duvarlannın m:u:but olmasını 
Ponlar, Avustralyaya karşı yapacak- etmiştim. Bunların en zeng:ni mu- ve nihayet büsbütün gözden kaybo- 135 litre su içmektedir. Onun için * * * zım gelir. Çünkü gerek İngilterede ister; daha sonra bu duvarlarda bava 
lan taarruzlar içhı, bu kıt.ınm civarın hakkak Londranm hayvanat ve ne- lan ba hava kralının şimdi burada fil, hayvanat bahçesinin güççe ağır- 9 39 yılı Ey!Qlünde harbe başlan- ve gerek Birleşik Amerikada 31 aydan ve uya alınacak delikleı açtırll'; on. 
daki adalarda kuvvetli üsler kunnt- batat bahçeleridir. Filhakika başka ıslanmış kanatlarını bir çadır gibi lanan bir misafiridir. Yazın pancar dığı :ı:aman İngilterenin ticaret beri gemi insaatına hız verilmiş, mü- lara cam çerçeve taktırır; dam altını 
Ya çalışıyorlar. İngiliz yeni Gine'si· memleketlerin hayvanat ve nebatat açarak düşüne düşü.ne kurunmıya yerine yonca verilmektedir ve hay- gemileri tonajınm yekUntı 21,000.000 him mikdarda yeni remiler denize in- bir iki bölme ile ayırır; yavaş yava.3 
nin merkezi ~ mühim bir üssü olan bahçelerinde, gösterilın'esi istenilen çalıştığı görülmektedir. Ve bu aza- van yoncayr pançara nısbetle çok faz dan fazlaydı. Norv«:, Holanda, Bel- dirilmiş, hizmete alınmış ve tezgahla- "konfor,, unu düşünür .. Ancak ban-
Moresby'yi elde etmek için büyilk hayvan veya nebatlardan birer tek metli kuşun evvelki büyük hürriye. la yemektedir. çika, Lehistan, Fransadan İngiltere ra konmuştur. !ardan sonra sıra süse gelir: 
gayretler sarlediyorlar. İşgalleri altı- nüımıne bulundurulduğu halde Lon.- tiyle ~diki esareti garip bir te:ı:at Bahçede mevcut iiç otariye günde nakliyat gemilerine ilave edilenlerle Bunların mikdan nedir? İstanbul iman süs yapmıyor, Fakat 
rın geçen adalarda pek çok miktarda. dranm hayvanat bahçesinde nümu- teşkil etmektedir. 28 kilo balık verilmektedir. Bu ba- birlikte 27.200,000 tonluk vapurun İki ay kadar evvel Amerikada it~n biz asırlarca Arnavut kaldmmmrn ü-
asker ve harp malzemesi tahşit edi- neler, anaları babaları ve yavruları Anvers hayvanat bahçesinin en lıkların pek taze olmaları şarttır. mevcut bulunması icap eyler. Bu ye- olunan resmi izahata göre, 129 gemi- zerinde müvazene cambazlığı yaptığı .. 
yorlar Çindeki kuvvetlerinin mühim ile beraber birer aile halinde ve n.e- garip knşlanndan biri de (Baleni- Çünkü otarller bo:ı:ulmrya yüz tut- lrilna Birleşik Amerikanın 12,200,000 nin .inşaatı hita.m bulmuş, tes'im alın- mu için bir yerde asfalt görünce bu
bir kısmını bu istilA teşebbüsü için bat.at ta ideta koca bir tarla ıek- ceps) tir. Nil kenarmda yaşıyan bu muş besinleri anla.makta fevkal~de ve cenubi AmC'rika devletlerinin bir mq ve hizmete girmiş, 178 gemi dahi nu bir ihtlyaç değil bir sils telS.kkf 
çektikleri kuvvetli bir Japon :filosu- linde gösterilmektedir. Jcn~ gerek yürüyüşü ve gerekse uça- hassastırlar Bunlara biraz bayatla- milyondan fazla tonaja varan gemile- ıienlu indirilmiştir. ediyoruz. 
nun Lae limanına geldiği haber feri- Maamafih Hambarg -.e Anvenı ıu itibariyle Marabu'ya pek benzet:, mış besin verilipe derhal zehirlene- rini ilave edince, müttefik devletlerin Bımlarm tonail:1r1 ned r? Eğer İstanbula sırf gü:ı:ellfk bakı 
llyor. Japonlarm, Avustralyanın isti- hayvanat ~eri de Avupa ha}'- Ba knşu Belçika Kralı (Leopold) rek ölürler. Otarilerln en büyüğü o- 40,400.000 ton'uk gemiye, sahip bu- <Devamı 4 DncDde) mından h!mmet edilseydi, o zamaıı 
!Asının uzun süreeeğini kabul ettik- vanat bahçeleriniıı en zenginlerin- prensliği nmanında Kongoya yaptı- lan erkek otari günde verilen 28 lunduklan neticesine varılır. Deniza!- •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • şehri muhtelif mmtakalara ayırarak 
lC'ri de h.issedilmektedir. Japonlar bu dend.irler. ğt seyahatten dönerken getirmiştir. kilo bahğın 12 kilosunu yalnız ba- hlariyle ve tavvarelerle batrrılan fn. ~t:IJI I< , , • :-.t. btitün dünya şehirlerin.in güze111kleri-
urun sürecek mücadelede Avustral- Bu kuşo muhafaza etmek çok güçtür. ııına yemektedir. giliz ve müttefikler iııtifıldestnde Nor- DllAM KtSMlNl>A. 1 e,. , 11 ... ı.ao da ni burada toplamak, hatt9. bir şehir 
yayı Amerikanın yardnnmdan mah- Çünkü yediği yalnız yrlan balığı i- Aslan ve kapllınlann lıer birine veç, Holanda, Belçika, Lehistan. Hür KOJıleoı ırrtııw:J ~ : .. •.-ııı..,.., ... , IO.Jo d değil bir beldecilik "meşheri,, yapmak 
rum bırakmak ve tecrit etmek için le tatlı su kefalıdrr. Deniz balıkları- (Devamı. 4 DncDdc) Fransa gemilerinin harbin 31 inci a- ~ lf ı:ı " ..,. • n lf !I 11' mümkün olurdu. ve pek büyük mas-
bUyük gayretler sarfediyorlar. Bunu ,___, -· • • • ...... •••• • • • • • • • • •• raflarn ihtiyaç rösteren böyle bir pro-
11'min maksadiyle de Amerika ile A- - - je cidden lüzumsuz bir hovardalık o-
vustralya arasındaki Salomon, Yeni p E R 

1
. l lurdu. 

Hebrides, Yeni Kaledonya, FijS,, Sa- Eminönü meydanının açılışı, Beyazıt 

moa, Gilbert adalarını işgal etmek ı- D u·. N y A M u H A R R ı· " L E R 1 N D E N 1 meydanınmın asfalt yapılması, To:ıko-
çın {ertıbat alinaktndrrlar. Bu ada- 1\. paran cadde!ıi, KSğrthane yollarına 
ların .Taponl.ar tarafından işga11, A- KUNDURA MAGAZASI yalnrz _.güzellik diye bakmryahm. Bun-
merikad:m A..vustralyaya asker ve Sağda adi. Solda haşa1ıı Tapir S E R 1 S 1 lar ııefirin ihtiyaç gösterditl eserler-

harp malzemesi getiren kafııelerin Hayvanat ve Nebatat T E R C Ü M E L E R İstiklfil Caddesi 205 dir. 
emniyetini tehb"keye düşürecek, A- Bunlar yapılırken şehrfn tabtr olan 

vustralyanm müdafaasını zayıfiatacak hah le • • - · Bütün Milletler İçin Dünya Ölçüsünde En Büyük Birer Fransız Tiyatrosu karşısında güzellitı de meydana çıkıyorsa, bunu 
'Veyakm bir istikbalde Amerikan do- çe rının onemı ...._ imar planmrn hasenat hanesine kay-

nanmnsmm bn sularda harekete~- Kıymet Olan Muharrirlerin Eserlerini İhtiva Etmektedir, ı __ ~ _ - • detmek icap eder. 
Hayvanat ve nebatat bahçeleri ~ 

ıneshıe mani olaaıldır. Bu talqtirde ~:•••••-
dahi .Amerikan gemı1erlnin daha ce- mekteplerde gösterilen tabiiye tr ~ ................ . 
:nuptaki yollardan Avostralyam:n oe- derslerinin birer tatbik sahası ol- 1 - mAIS A. Franee Nasuhi Baydar :j :ı- ~""' 
nup limanlarına sefer etmeleri müın- dnğn gibi mektep çağrnda olmıyan 2 - İMMORALIST A. Gide Şerit Hulusi C uma · 
k1lnse de, bu adalarda Qslenecek o- halkm da istifadeli ve eğlenceli ge- 3 - STEPTE M. Gorki Mustafa Nihat Özön -
lan denlzaltılan silratll kruvazörler mti yerleridir. Bunun için Avrupa- 4 - ALLAHLAR SUSAMIŞLARDI A. France Hüseyin Cahit Yalçın Akşamı 
Ye tıZUil menzilli bomba tayyareleri da hayvanat ve nebatat bahçeleriyle 5 - NETOÇKA NEZV AN OVA Dostoievski Mustafa Nihat Özön 
kafileleri her an t.ehdtt edebieceıder- mnumi müzeler, tatil günleri halk i- 6 - SI(HNTI G. d'Annunzlo Nasuhi Baydar 

Sinema 
sın da 

dir. Amerikalılarm bil ihtimalleri gö- le dolar, boşalırlar. Ziyaretçilerin I A M • Sab . E d A d 
s&rlhıde ~,. bu adalan çofu bu bahçelere ailece gelirler, bu 7 - CEPHE SOHBETLER · auroıs n sa n er 

~-""" suretle hem sıhhi bir gezinti yapar- 8 - PUAL DÖ KAROT J. Renard Halid Fahri Ozansoy 
tnuhataza etmek ~ bQy(llt gayret- tar, hem de fikren istifadeli bir tarz- 9 - tZLANDA BALIKÇISI P. Loti Hüseyin Cahit Yalçın 
ler sar!edec:eklerl muhakknkttr. Diğer da etıentder. Mesel§ haYVanat bah- 10 - GECE YARISI İTİRAFl,.. G. Duhamel S. K. Yetkin ve S. Rahmi 
dhıetteo. AvastraJ.:va harbin.de mühim çesini .riyaret edenlerden bazıları 11 _ SERSERİLER M. Gorki Mustafa Nihat Özön 
bri rol ~ olan Yeni Zelanda- _.._._ bir u··....-a. muk"bı"linde .:ı-·e H A-li Ed" 

...____...__ ..._,.,_,.. _ .. .., u..wA ...... .... " ~ 12-13 - BABALAR VE ÇOCUKLAR Turgenief asan ız 
ınn AJnerllca ı.ura...........uı ........... ye ........... - ... ·- çektır" nen :~: tekerleklı' a- ö 

-.......... '"d · .... '"'9 ..... .,,. uu 14 - LA DAME AUX CA 11.d>T i- '"'" A. Dum.as Fils Mustafa Nihat zön dilf. w baJ:asnmı J' ·~"' ... mau esı ve rabalarda gezdirtrler, bir kısmı da m.~ 
harp l.e»aam! dep<aı ba:Une geıttrll- filler.in önlerine giderek bunlara 15 - KÜREK CEHENNEMİ _ l'. Murri Hüseyin Cahit Yalçın 
- bıflQr ~ • lokma tolcma yiyecek verirler ve bu 16 - ÖLÜM KADAR ACI G. de Maupasaant Muhiddin Birgen 

llEVLtfD 
aıTmm~ '9e pederirnh M.eh-1 

tnet FE.RfT Ş.ERRTÇiN1N ruhu için 
Bı~ ~ gQn11 Maıe.k:ada 
~ qJIDfbıde ~ namazından 
eoam Mev!Ddll Şerlf kiraat obmaca
ğmdan .uçinm:m &e9'f!n dost -.e ah
bap'larm 'V8 aı::ı:ı:ı edenlerin. mezk:Or 
etinde ~ rica ederlz.. 

Refikası YO evlAtfarf 

dC9' ....n.i hayvanlarm bu yiyecekleri 17 - GÜNEŞ ÇOCUGU J. London Ahmet Cemil 
bireı-..,.~blebi. ta.nesi kadar bile olsa, 18 - MAYIS GECESİ N. Gcgol Hasan Ali F.diz 
kocaman bortumbrriyle frnn gibi a- 19-20 - UYANDIRILMIŞ TOPRAK Şolohof Mustafa Nihat Öz.ön 
ğrı:tanna götümıelerint seyr~ek 21 - ESRARSIZ HAYAT W. Baum Nasuhi Baydar 
giilil.şürler. 22 - SIKINTI M. Gorki Mustafa Nihat Özön 

Hayvanat bahçelerini gezm:iye ge- 23 - DORİAN GBAY"İN PORTRESİ O. Wilde Ferhunde ve O. Şaik Gökay 
tenler eıı ziyade maymunlar, foklar, 24 _ RUS HiKAYEI,EBJ V. Kateyey Hasan Ali Ediz 
otariler. ayrlar, ipopotamlar, bllha1- 25 _ ŞİŞKO B. Beraud Şükrü Kaya 
• biiyük etoburlar, yırtıcı kuşlar, A. Çeh Zeki B t• 
devıe kuşları, papağanlar, sürüngen- 26 - MASKE ov aş ımaJ' 
1- -e akava....,.,m havuanlariyle ala- 27 - BEKARLAR Montherlant Tarık Artel 
,_ ~ .. , ~ J • 28 _ AŞK R-r.,.,.,.ASI M. Gcrki Hasan Ali Ediz kadar olurlar. Sürüngenler galerisi- u ı. 

nin en dikkate ~yan hayvanı (Ganj) 29 - EPİSKOPO VE Ş'OREKASI G. d' Annunzio Tahir Berktin 
- ·· ' nehrinin (Gavyal) denilen timııahı- 30 - KİRA KİRALİNA P. lstirati Yaşar Nabi N.ayır 

dı:r.. Bu hayvanın aizı bir gaga gıöi 31 _ BİR SİPAHİNİN ROMANI P. Loti Halit Fahri Ozansoy 

sua:eaaııı ı 

mmnııltD'. Ağızm kenarları sık ve 32 _ KÖ"ÇÜK ROK G. de Maupassant Mustafa Nihat Öl.ÖD 
ıllre ~ıh ıneı:hmn F.cza:i ~ kıvrık dişlerle çevrilmifti.L Hayvan 33 _ KOMİK HiKAYB A. France Nasuhi Baydar 

&şr 1teaJdl Pe1!n"hı utul1l mfinase- bunlardan balık tubnalı: hnsusunda 34 - 6 No. KOGUŞ A. Çeho-v Hasan Ali Ediz 
~ de4!:ı acmuza ~ ederek Mifa6e edtt. Gavyalın boyu 6,so 35 _ TEPE J. Giono Sabri Esat Ande. 
geı:elı; cma:ıestne gelmek :ınttımda bu,. metreyi bulur.. 
kın:m ve gerekse bizzat veya tııniren Ziyaret1,-iler bu tthlikeft ft kor- 36 - GECEYARISI G"ONEşt P. Benoit Nahit Sırn 
be,mJJ ~et eden akraba, Meslek- kunç hayvanları seyretmekte bıkm- 37 - "BOLİVAR" İKİ KiŞM ÇEKEMEZ O. Henry Hasan Ali Ediz 
~ ve clof;tlanmıza samimi teşekktir- ca hemen papağaulan gönnlye ki- 38-39 - SARI ESİRLER P • Buc;k :iıbrahlm Hoyi 
~ ıp:mğma muhterem gazete- derler. Papağanlann .rekası gerçek- 40 - KEÇİ AYAKLI iLAH • K. Hamsun S. Turgut 
l>hin, ~ rica ederiz. ten hayrete değer. Bunlardan nehire 41 _ ANGEL DAYI P. İstirati Yaşar Nabi Naytr 

Merbumaa zevc.elll: G.Uzlde PeD:n. düşüp de kendi kendine kurtulam... I 42 _ y ABALILAR G. Duhamel Halit Fahri Ozansoy 
ISviidl: E.czacı Matrmııt Cevat Peliıı yacağmı anlıyanlarm nehir kenarırı-ı 43 - BİR ZAMANE ÇOCUCUNUN ftıraflan A. de l\lussefı Yaşar N!lbi Nayir 

44 - BENİM ÜNİVERSİTELERİM M. Gorki Hasan Ali Ediz 
,_ Senelerin.._ Asırlann ihtişamım gölgelemiyeceği ... _, 45 - ÇARIN ÇİZMELERİ ._.. • M. Zosçenko Hasan Ali Ediz 

GazeD.lğini unutturamıyacağın aşka benzer bulamıyacağm... 46-41' - ÜÇ ARKADAŞ E. M. Rernarque Kemal Demiray 
En büyök rejisör CECİL B. DE MİLLE'ln yaratb.ğı 48 - KAÇAK . S. Maugham N. Sander - F. Ürgüp 

Ü 49 - SÖNEN IŞIK R. Kipling Sabiha Özsoy 
T R K Ç E . 50 - G°ONEŞ VE G0LG1' L. Pirandello Şemseddin Talip 

K L E O P A T. R A 51-52 - GURBETTEKİ KADl1" P. Buek Mebrure Sami Koray 
53-54 - HALK YOLCUSU P. Buck İbrahim Hoyi 

. 55 - SALA VİNİN RUZNAMESİ G. Duhamel Halit Fahri Ozansoy 
56.57-YASAMAK KORKUSU B. Bordeawt Kemal Demiray 

L A- L E Sinemasmda 58-59 - YIRTICILAR A. Vivanti Hüseyin Cahit Yalçın 
60 - ANA P. Buck Mebrure Sami Koray 

Bu Akşam 
KLEOPATRA bir filin değil ea.nlanan lbi:r tarih ..• KLEOPAT· 

RA bir eser değil yaşanan bir aşk romanıdır. 
Programa ilave olarak VALT DİSNEY'İn en yeni renkli 
Harika Mikilerdert DEN 1 Z İZ C 1LER1 

Numarah yerlerinizi IUtfen evvi?lden kapatnuz. Tel: 43595 

Bu film bugün aym zamanda Izmirde 

L A L E ve T A N Sinemalannda l 

Bu Serinin Kitapları Hemen Herkesin Kütüphanesinde 
Kayıtsız ve Şartsız Y·er Alabilir . 

'nO lla 300 sahife arası.nda olan bu kitapların fiatı 50 şer kuruştur,. 

REMZİ Ki TA a· EV i 
':4.nkara cnddesi No. 9.~, l st anbu#. 

, ....... ı ........................ ,,' '" ....................... , ........................... r 

Feci, İhtiraslı ve gayet kuvvetli bir film. .. Ölümde bile mu
zaffer olan büyük bir aşkın kuvveti... Seçmek... İstırap çek _ 

mek... ve yaşamak •.• 

BALIKÇININ KARiSi 
Süper filminin hareketli mevzuu budur. Baş Rollerde: 

KRIST!NA SODERBAUI\-1- FRlTZ VON DONGEN 

" ........................... ~ 
Sinemasında Bu Akşam 

Sevişen iki kalbin mücadeleleri • Çılgın bir macera içinde 

güzeran eden ülvi bir aşk 

SENİN GİBİ BİR KADIN 
BRIG I TTE HORN EY 

JOACHIM G OTTSCHALK 
Seven ve sevişenlerin eandan tal(dir edecekleri Fran~nca 

sözlü aşk, gençlik ve neş'e fllmJ 

~:=== ========~ 

1\ 

Bu Akşam SARA Y Sinemasında 
Tenorların Kralı ... Bütün dünyayı mesteden ses.,, 

' 

BENJAMINO G 1G L 1 
Şayanı hayret musikili ..• Müessir ve ihtiraslı mevzulu 

SEVDiGiM KADIN 
Filminde " ROMEO JULİETTE» - -L' ARLESİENNE,. ve Re
pertuannın en güzel şarkılarını teganni edecektir. Yerlerinizi 

evvelden ald1nnız , 
Sınema
sında 

Bu Akşam 
Kadıköy OPE RA 

Konservatuar Orkestrası tarafından 

BEET MOVE N GECESİ 
Şef: SEYFETTİN ASAL - Solist: Ferdi Von Statzer 
Biletler OPERA sineması gişesinde satılmaktadır. Numarcıl 

,_ koltuklarınızı: evvelden temin ediniz. Tel: 60821 - fi 
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lstanbul Hayvanat 
Bahçeleri 

(Baş tar atı 3 6rıı:i\ ıı:rrf &ı '> 
nu: senelik et m:ısz-ah 575"000 inırık 
ıdi. 

gunde dörda- lrito et verilir. İçinde 
bıılundııfumuz duııpa harbinden CY

vcl Anvere ywn.at behçcaiııia. yal-

Hayvanat balıçeleri içil' 

alınacak hayvanların 

fiyatları 

Bfnız da ~n«t !J:ıhçderlnde 
bulwn&ınüaoak b:rvanlann 

nerelerden ve ne kadM pan ile te
darik edilel:dkıocğlndcn bahsedenm: 

A tlantik Harbinin 
Neticesi 

(Bas tarafı 3 ünce N,t9"9} 
Ba hasııısta maluınırt T'Ct"ilmtmittir. 

Fakat BM-.ik Amtrilı:ada 942 ydın
da s.000.000 ton ccmintrı f~a edilmie 
olacağı ~yan cdilmied. 943 yılında i
ee yine Birleşik Amerılı:ada cemi in
taatmm 10 milyon ton olacağı soylcn.. 
miştL 

O halde 942 ~ 43 yıHarmda yahuz 
Amerikada 18,000,000 ton cemi yapı
la+aJı: demektir. Bu fntaatm yalnı.ı 
B'irlcşilı: Amerikanm dııfil, İ,,.tltet"e
ııhı de tezgihlarında hanrlanac:nk ıe
mileı:ia J"CkWıiyle birlilttc olacaimın 
haber •er-ilmeııine cöre, 10 n 18 mil
yon ton yeni cemi ~atnu, müttdUt 
devletlerin besabma kaydetmek ccr&
kir. 

İLE SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi Fırçalayınız 

11' - 3 ~ 942 

Müessesemi7.de daima KADIN ve 
ERKEK kol, ccb saatleri, masa, dtı
Yar saatleri, altın ve platin nişan 
yüzükleri, kıymetli taşlarla süslü 
ÇİÇEK ve PLAKLAR ve yeni "Şe
valiyen yüzüklerinin zengin çeşitle. 
rini bulundurduğumuzu bildirmekle 
teref duyarız 

SiNGER Hnynnat b:ıhçelcrindc t~ir edJlea 
hayvanlar rpııcn CVTd umumiyetle 
Almanyadan, bi:ftı:ısss Hıı:mburgta 
hayvan taciri (Cari Hagcnberclr) 

• muesscsesindcn tedarik olunurdu. 

Japonya bahriye ııazmnın bir haf-
ta bcla.r f!'n'el verdftl kabata 

göre, 7 Btriiıcikinun 941 denber.i ge
çen dewe içhıde btı dev'etin P.aılfik 
denizinde bahri kuvvetleri. f.an'arc 
born!ıalan vasrtıısiyle bı:tırdr'ğt müt
tefık devletlere ait mıkliyat sefınelc
rinln yektjna 180 dlr ve 260 bin tonu 
bnlmoetar. 210 bin tona bulan .S02 Wt

purunda yi~ J11.ponl&r t'lraf'ıncla11 
raptolundufun11n resnıen beyan olun
muma cörc. miittefik devletlerin Pa
ıUiJı: harbinde 470,000 ton ticaret re
misi kaybctUklcri anlasılır. AtJant~ 
h:ırblndc 31 inci aya kadar Almanlar
a batrr.ılan, VUMtf Olıtrnlt: 14 mnyon 
ton hesnptadığumz mikdara Japon
hrrm Yerdikleri nıltarm da ilivc ede
lim. O .tırman mütteflkluin Atlııntik 
ve Paıntk dcnb:terlndc l4,4'10ı000 ton 
gemiyi kaybctmle olduklıın neticesine 

~ SAAT Mağazalan 
I ..__ ADRESE: İSTANBUL, EM1NONO CADDESİ No. 8 _, 

Ba mue e hemen bütün A-vrapa. 
hayvanat bahçelerinı.n mutcahhıdi 
gıbıdir. Burada bir allan, ~'ıne. ~ 
glizellığine i011a 15J)00 franktan 
40 000 franga kadar nlınabnlr. 

8 - 12 aylrlt bir lmptan .SS00-6000 
mark kıymcUndcdir. Bİr panter 
4000 - 8000 frank, bir çift zürafe 
35.000 - 40.000 mark ft')'ll 300,000 
Belçıka frangı kıymetindedir: 

Bır yavnı filin fintı 40.000-60,000 
asmd:ı değişir. BuyWı: Ul tedariki 

gUçtur. 
B r Wıptt e~ en aşafı 12,000-

1 7 ,500 franktır. 

B r §İmpan yaşma ;tiıc 75tl0 -
12 000 frank eder. 

Hayvan satın aluurken çok 

dikkat etme'k lazımdır 
au bayvanlan tanhu; alrcılannı 

daima pfi1 ıwhımıya çal1$rr
Jar~ Bilh sa ımtm alma tşi, alınacak 
hayvanlıırm va!tflıının fy.i bllmiyen
ler uırafrnd.a~ idare cdıllne, ihtiyar 
hayvanlan gıcoııc diye veya idi cins
lerini iyi diye ıı1mabn, hfil5.sa a1-
danmalan QOk muhtemeldir. Atairda 

ftf"lltr 

Bu J"Ckthı dahi, İngi!tere ft Brrlc-! 
tJik Amen'1cadaki gemi i~a, T.a
yt olanhınn YC1"1erlne nm1efmfn fll· 
~ ecm&rne cl>rc flcrist iÇJn büyük 
sıdi1eltt husme ıret!rcmn ve ln&n
terey~ nıtkli,..tm, Pıısifilr okyımnsun. 
da miicadeleye dcvamm miittefikleı 
için rnnmkün olamıyacaft manaana 
&'demn. 

ki hadıse h:ıyv.mat bçdeı"i Jç1n Y'EN,t wv~DJYAT.· 
hııyvan tın abnrlcea D°t''!llime'9"1"alar ~ 
donduğtine uırd bir Hl~ Bli- at~~ JL'.JIM>aden: E'ofteretnb 1ı1J 
yuk Sahrada ve şima11 Afr ada :ra- RN•r l'lWI •••' ıo 4a Bctikta-t Hılke..I uıo. 
ıyan btr yıla!\ \'Vdır. Erkıek'lcrlnin 

duıı4a J'aoOacabır. 

b larmda iki çıkmtı oldufa için HALKEVLERINDE 
bıınl:ıra boynuzlu 7ılan a vedlir. 
Kum re ndc olan boynualu yılan- Kadık!hr Halkuiodcn: ~ ç,ımı"..t nat 
la , yalnız baŞan d şU'dn laı.lınak - 20.,30 4a ıım.mns heyet ~antnı taııılacalı:tır 

zere kuma ~omükrce avfarmı ve 
dusmanlarım beidcder. Yıı.lanbrıo- Jmflle ~ Jcnıtt Jtıh -tfler .. indQ: 
d · '- - l :lı!illliıoia a11tadar oı..ıq,, ı.ı Xolld:df $ir· 

n geçen ansan, n<ıY"'an, ne o uraa lıetindol<i baklanDdan ft Beledıırder llanlıı· 
0 sun bİ rok (İbl iİ2eriftC atılırlar. anıdan puılar Cıer1ae b«ılrAIAn tnafından 
Zt>hirlerlnin şiddeti bir "---=ri ~ya agian i9dhkalı: da•aı.rına mtıdahale ·uya iptal 

..... ,... ıneulderıai tetka ve le.bcdeıı nrarlıır nril· 
insanı yarnn saatte öldilrmıy.e yeter. melt ... nuuır..t ikan geline ita da temia e· 

Ba sebeplerden dolayı boynuaw. yı- ~"":" °:'~J~ı..cl:";~:a':.~.J~~·!~z .J;,u;:~r·: 
lanlarrn m.tlımmnlan pn tcıhlılcdidlr. alodc 'f:zrr bulunmalan alacaklılar ı:elmedık 

Londra hayvanat babçesı 1;Nc gön "*" telrı.11.rde hhrl olacak netıce4dl idare hıç 

b b ,_ -' alnı k . bir nınulb-ct kabul etmb'ecefin! bılmclcri 
r OYJIUZnı ,. .. an ıat.zn a ıst.. lcfıı illa olunu. ti 156) 

mış •e bir yılan aatıcuıından, büyü-l~==~~=~===~~~~ 
cek bir para mukabilinde giizel bir 
boynuz:tn ~bn almıı. Bir mBddet 
sonra yı bo,nımlan h kkında 
uphc edilmıı 'Ye yspılau muayene 

neticesinde bo~t cfrcltt ot
dufu anlaşlhmı "l"C' b]y"f'tUUU boy
mı şeklini a1mı dtrlst kaldınlmca 
altrndan odundan l)'rbmı iki ya
lancı boynuz ~r:. 

Fılhakilaı ydam satma adıı:nno idi 
b r yılanın batına ustelıkha ~
şcklındc yontubmı Ri kiiçiik 11:1ia9 
parçası yeclcwilrdiği anJ~llm$tır. 
Bu misal, ba;rMDat lıııaftçelcıri için 
yapılacak hayvan alıı verieindc iM 

kadar dikkat etmek zım ccldifini 
n bu aldıitrna, Londra gib: müzecili
iin ve lı:ollcksiyonculuğun en mu
hirn mcrkuindc ve bu işleri idare 
eden m!i~baıım adamlıtra yapılrrsa 

miiptcdilere -.kr ycıpdıtblleceğine 
ıiipbe btrakmamaktadır. • • • ıa ll'Özlerimdcn, vucude cetirile-

cck hayvanat bahçesi icin mü
tıehasers haT'l'n b«lncılar tedarikine 
anem nrilmeııl Ye masraf bütçe&İne 
bolca para. bmulıxıaal ltizumu anla
tılır. 

BAŞ, 
Ve 

~ 

~ 
DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATİZMA 

bütün ağrıları derhal keser. 
Sıhlıiye Vekaletinin ruhsatını haizdir. icabında günde üç kaşe alınabilir. 

. . • ' · 1 ' . 

,~ . ..--.. .... . 
Memur Alınacak 

Sümer Bank iplik ve Dokuma 

,.__SÜMER BANK ,------
Fabrikaları Müessesesi 

Mi!di.irlüğünden: 

YER L i MALLAR 
PAZARLARI MÜESSESESiNDEN 

Müessesemiz Taşra~atış Mağa7..alan Şeflikleri İçin 

Memur Alınacaktır 
1 - Tilrlt olmak 
2 - Askerlikle i11şlfi olmamak 
3 - Tam sıhhat haJlnde bulunmak 
4 - Yapılacak tahkikat neticesinde sicil ~ seciyesi itibariyle 

hizmete alınmasına mani bir hali buhınmadığ~ anlaşılmak 
lirzımdır. 

Yukarıdaki şartıan h$ olup mağıftn idaresinde ve satış 
i~erinde tecrübe sahibi bulunanlar tahsil derecelerine göre 
tercih edilir. Müracaat edenler arasında muvafık görülüpte ta
yın edileceklere 120 liradan 170 liraya kadar aylık ücret veri
lecektir. 

İsteklilerin 1 nisan 942 tarlhine kadar müessesemlz :zat 

ı~lerl:::_:s~e~rvisbıe~·~~m~ilraca~~a~tl~a~n.:..J!!!l!!!!!~~ ...... ~1111!~~ 
,_ SAYIN DOKTOR ve ECZACILARA-• 

Halkımızın Dikkat Nazarına: 

ALKALITIN, EFFERVESAN 
MiDE, BAR AK. KUM HASTALIKLARINA KARŞI 

Memur ve Müstahdemleri 
Yardım Cemiyeti 

İdare heyeti riyasetinden: 
Cemiyetimiz esas ni.ıamnamosfnln 

9 net madesi mucibince 8/3/ 942 Pa
zar gilnQ iera.a mukarrer toplantr ek
seriyet obnıııdıtllıdan yapıbnıımış ve 
ni7.amnamemb:in 11 nci madd~! mu
cibince toplantmuı, ckl!eriyct aran
maksIZm 2113/942 Cumartesi günü 
yaptlmaıu kan.rlaştınlmrş olduğundan 

mezkQr tarihte saat 13 de saym ~xa- ı 

nm Belediye Umumt Meclis salonu
na gelmeleri rica olunur. 

Kayıp Çanta Aranıyor 1 

17.3.942 günu ıtkoamı saat 9 da 
Galatasaray, Kalyoncu Kolluğu No. 
35 de, ekmekçi Yani Psillkisin dük
klnı önünde cep çnntam.ı zayi ettim. 
Mezkt1r çnnta71 tesdQfen bulup için
deki eTTakı ve 31/38007 No. lu ika
met t.f',zlteremi bnna getirecek olan 
mllkAfatlandmtacaktı:r. Çantıınm için
deki paradan va:z. geçtb:n. - BeyoOlu 
Alyon Sok•k No. 17/3 kat 110dı. 

lstanbul YOksek İktf•at ve Ticaret 
Kullanılan ~ı. bu kf!!'e mcndı ipt1tlaiyesi gcldtt":f c:ınatie mebzul Mektebi me:ıı:unlar Cemiyetinden: 
nıikdarda Eczımo ve E:cza Depolarında bulıtnduğunu saygılarımla Yurdumuzun muhtelit şchirl~rlnde 

rzcdcrlm. yeniden açılacak Ticaret okullann<ta 
• A. 1'~Ş~ET USl\.fAN Laboratuvarı, ISTANBUL 4 1 öğretmenlik. istlyen mezun arkadaş-

---------------------------- - larnnIZm Galata Tahir hanmdaki Ce

Emlakinizi EMLAKIŞ'e Sormadan Satmayınıı 
En son vcrnen fıvAtı blldlrlnlz. Bu suretle fa71n menfaat 

temin edcblllrsfniz. 

miyet merkezine veya mektebimizde-
ki Jş Bfirosuna_ milracaaUan. 

, .... Menkul Eşya Satışı --~ 

17ıklldar aali:rt 1 d !ıulruk lılkimllf;ııden 
Fatma teraimdeıı Jtadık6ırtlnde MtıhOrdar ud 
dnlnde US No. I• unbolann lıane~nde mu 
irim Trabzonlu Jtacı Ali Hafu oilu Hanrr 
alQ"hlne açılan aloca\o dantınm ıluru.,..nındo 
müddcııle7hın bır aene müddetle A.-.voaya 
sıuifi •c ikımetclhııun bdlı olmedıft da•c 
tin ıalırma •erilen Mctruhattaıı a.ntaıılınuı 
na ..e ycailenıe ıuuhali ne da9Cl!~nln blT • 
mliddctlc tcbli;!ine lıarar Yerlim!: n tehtilra 
30 4 ~4Z saat 10 ı talik edllmiı n ba bao 
talci davetiye nnkuiyle ilin "'ahlıcme di 
vanhanttino talik lıılınmıı oldufund•• mOd 
leuleyhln mad.Wtf iclnıl~ dna lstidaıına ce 
vap nnneel .,., ye,,,.,i muldltda da mahke 
'""" aelmcsl " akd helM ııyabında tahlrl 

A 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Hakimliğinden: 94212 

Terekesine mahkemece elkonukm ölü Sani Köse oğluna ait Beyoğ
u Taksim Cümhurıyct meydanı 3 numaralı Köse oğhı apertımanmrn 

num lı dair inde bulunıın ve mahkemece tesblt edilen eşyalar a-
ık artttrma ile 21 3 942 tarihine mfisndlt Cumartesi günO saat 14 dE' 
Wac ktır. f teklllcrin yukaı1da gösterilen gün \ e saatte mahallinde ı 

tr bulunma! n ilfın olunur. (1154) 

~-----·--,------------------~ ~nhip ve nt~yat mtidüri. Halil Lutti UOrdUııcu. 
Gazetecilik "" neşriyat T. L. Ş. TAN matbeHI 

ata dcnm eclilcccti illa olunur. 

latan bul ilritıci icra ınemurlufundan ı Bir 
tıorçtan doları hacir a.ltırıda olup paraya cev 
rilmnine karar verilen lrıryola, maıa, ıırardrop, 
konv>din, dıver ıaatl, lı:ilim . koltuk ve ıuııre· 
elen ibareı ev cıyau 24 J 1142 &alı ırilnO Hat 
15 du t 7 ye lıadar Beyoflııııda 'l'alıslm Pc· 
ridiyedc Caylalı eokafında 76 No. lu haaede 
açılı uttrmil ile utılaea1'tır. Mubımınen kıy 
methıln ~ 75 iııi bulmad fr takdirde lklncı 
a"rrın .. ı 30 l 942 oııa-tesl ıı:(lnO •l'ftl ma. 
bııldc n taTin td•lc" • ıtte iu.a edıl•cd:tn 
hteklıleria nı•hallı~ buır bıılunacalı: ıne 
muruna ın racaatbrı ıllrı o lur.u r. 

1 - l\tüesse-emize bağlı Bakırköy, Bünyan. 
Defterdar, Konya Ereğlisi, Hereke, Bursa, Meri
nos, Nazilli,, Gemlik fabrikalarımız için 3659 sayılı 
kanun hükümlerine göre imtihanlı ve imtihansız 
memur alınacaktır. 

'· 
2 - Aranılan şartlar: 

A - Lise veya orta mekep mezunu 
"Yüksek tahsil ve Ticaret Lisesi mezunları ile, 
lisan bilenler tercih edilir,., 

B - Askerlik fili hizmetini yapmış bulunmak: 
C - Her hangi bir hizmet taahhüdü altında 

bulunmamak; 
D - Halen Yüksek tahsil müdavimi bulunma-

mak; 
E - Yapılacak tahkikat neticesinde sicil ve 

seviyes_i itibarile memurluğa alınmasına mani bir 
hali bulunmadığı anlaşılmak, 

3 - isteklilerin Ankarada müessese merkezi 
Zat işleri efliğine ve birinci maddede yazılı yer
lerdeki fabrikalarımız müdürlüklerine 27 - 3 - 942 
akşamına kadar müracaat ederek 28- 3 - 942 cu
martesi giinü saat 14 de imtihana girmek üzere 
numara almaları lazımdır, 

4 - istenilen vesikalar: 
a - Dilekçe; 
b - Mektep diploma!'ı; 
c - Nüfus cüzdanı "1942 askerlik yoklama ım 

havi .. 
d - Doğruluk kağıdı "polisten musaddak., 
e - E'7'·elce resmi veya hususi müesseselerde 

calışm1ş olanlann iyi hizmet vesikaları: 
f - Askerlik terhis kağıdı; 
g - Halen her hangi bir vazifede 

bulundukları müessesenin muvafakatini almaları 
sartur, 

h - Tayinden !'lonr.a iıdenecek- fotoğraflardan 

başka müracaat edildiği zaman bir boy. bir vesika 
fotoi!'rafı ,·crilme ·i "1935., "3570,, 

Yol, Etüd ve Aplikasyon işi 

Nafıa Vekaletinden 
1 - ltoyullılsar - Itelkit arasında ynpllacak tahminen (190) kllomet

re taldeld etüd ve aplikasyon işi (42600) lira keşif bedeli Ozerinden ka
oalı zarf urullyle eksiltmeye ~arılmıştır. 

2 - Eksiltme 3.4.942 tarihindeki Cuma günü saat 15 de Nafia Ve
kAletJ Şose ve Köprüler Reisliği eksiltme ve arttırma komisyonunda ya
pılııcaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna baftlı diğer evrak Nafia VekAleti 
Şose ve Köprüler Reisliğinde ve İstanbul Nafia MQdilrlOğ(inde garülebi
leccktir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin eksiltme tarihinden en az 
Qç gün evvel bir istida ile Nafia Vekfıletlne milracant ederek bu gibi ~
ler yap:ıblleceklerlne dair ehliyet veslkast alması Ulzımdır. 

5 - İsteklilerin Ticaret Odası veslknslyle (3195) liralık muvakkat te
minatlarını havi olarak 2490 sayılı kanunun ~rlfatı dairesinde haztrlı:yn
cnklan kapalı zarflarf ikinci maddede yazılı M1attcn bir ~aat evveline ka
daT' koırılsyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri mukta.ıl olup, 
posta ile gönderildiği takdirde postada olacak gecikmeler ve mUhllrsUz 
zarflar kabul edilmez. (1785) (3378) 

' Demir ve Tahta Fabrikaları 
Türk Anonim Şirketinden 

Fabrikamız imalathanesinde Çalıştırılmak Üzere 
50 Tesviyeci, 10 Tornacı, 2 Frezeci, 2 Takımcı ve 

Sucu, 20 Demirci, 10 Marangoz Ustası, 4 
M od.elci ve 10 Dökümcüye 

ihtiy;ıcnmz vardır. Birinci smff işçiye saatte 45 llA 55 ikinci smıf işçiye 
30 HA 40 kuruş Ocrf't verilecektir Taliplcrfn Adapazarmdaki Fabrika-

,_ mn Müdüriyetine derhal murncnatları lüzumu ilAn olunur. _, 

lzmit Deniz Satın Alma Komisyonundan 

Moloz Taşı Ahnacak 
t - Tahmin olurum bedeli 144 000 lirndan ibaret 24.000 M. 3 molo: 

taşmm kapalı zarfla eksiltmesi 20 :\fart 942 Cuma gUnil saat 16 da İzmit· 
t~ Tersane kapısındaki komlryon binasında yapılacakttr. 

2 - Muvakkat teminatı 8450 liradır.Bu ise ait tenn! ve hususi şart· 
name her l(Üfl komisyonda sıörülebiUr 

3 - Eksiltmeye iştırak edecek talıplerın 2490 sayılı kanunun btedlğl 
ticaret vesikalarını ve ayrıca mabıılH emniyet mildürlüklerlnden alacak
lan ehliyet vesikalarını ve yukarda mikdarl yazılı temln&tlariyle bir
likte tanzim edecekleri teklif mektuplarm1 belli ııün ve saatten tam bir 
,n;ıt Pvvellne k;ıd;ır koml"'v''"" , . .,,.mPı,.,.; <2~40) 

~ ..................................... ..... 

DİKKAT: 

JJekJ.enmekte olan 

p o K E R 
ER T raş Bıçakları 

Gelmiştir. 

lstanbuJda 1 adedi 5 kuruştur· 
İstanbulda 10 adetlik paket 45 kunıştm 
Taşrada: 1 adedi 5 1 O dedi 50 kuruştur. 

&yaı.ıı .ınKı!.aı. ,11 .. .. c:., ıı . • ,, , ... . . .... ıııc:u ovı.U.K drez ve taş-
larınm tebdıli eçık cks ltmeye konulmuştur. Kesif bedeli 1960 Ura 65 ku
nış ve ilk teminatı 147 lira 5 kuruştur. Keşif ve şartname Zabıt ve 
Muameltıt MüdüY>Jüğü kaleminde g6rulcbilir. İhale 3/ 4/ 942 Cuma gClnfi 
saaı 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat mak
buz veya mektupları, ihale tarihinden üç giln evvel Belediye Fen İşle~ 
Mı.idfirlüğüne müracaatla alacakları tennt ehliyet ve 941 yılma ait Ti
caret Odası vesikalariyle ihale gilnü muayyen saatte Dainıt EncOmende 
hulunmalan. (3602) , ___________________________ , 
1 İki Daktilo ile Bir Kayit ve 

Dosya Memuru Aranıyor 
Ankarada bir Miiessesede çalıştırılmak Ozere, eski ve yeni yazı il 

yaztımış tilrkçe müsveddeleri doğnı okuynbUlp yani~ olarak m , 
kine ile yamuya muktedir bir D:ıktllo ile, almanca ve ingilizce lisarı 
l:ırma iyi vakıf, diğer bir Daktiloyn ve Ticnrl Müesseselerde :Muhıı
berat fşlenne ka~t ve Dosya memurluğu yapmış ve bu işlere blhak 
km vukufu olan tecrübedide bir kaytt ve Dosya Memuruna. acele ih
tiyaç vardır. Daktiloluklara talip olanlarm, kendileri tarafından ma 
Kine ile yazdmış, Kayıt ve Dosya memurluğuna talip olanların d. 
'<.endi el yazılariyle yazılmış, mufassal hal tercilmelerlni, doğum to 
rihlerinf ve istedikleri ugarl ücret miktarını ve adreslerini zikretme 
ve şimdiye kadar çab$m~ oldukları yerlerden verilml$ Bonservisler 
vana, birer suretini de eklemek ıartlyle, (A.B.C.D. rumuzu ile -
Posta kutusu 176 - İstanbul adrMlne acele göndermeleri. 

Sıtma Mücadele Reisliğinden 
sıtma MUcadalesi }tOçU.k sıhhat memuru yetiştirilmek ve 9.3,942 de 

tedrisata başlanmak Qzere açılacağı evvelce ilAn edilen kursa kayıt ve 
kabul mfiddeti görülen lllzuma binaen Ufın tarihinden itı'baren 10 gün da
ha uzablmış olup taliplerin nihayet 21.3.942 akşamına kadar relallğfmi:r.e 
mUracaat etmeleri ve tedrisata 23 Mart 942 Parıırt~i g(lnQ ba~lıınacııl'ı 
llftn olunur. (1739) (3249) 


