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·GÜNLÜK SIYAST HALK GAZETESi 
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Maarif Cemiyeti Davası 

Urfa Mebusu Refet 
•• 
Ulgen Beraet Etti 

....., ena· 

lngiltere 
İlkbaharda 
Taarruza 
Geçecek mi? 

GörüJuyor ld, bahar yaklaştıfr hal
de müttefıkler hali bu yaz takip 
edilecek harp plSnında ittifak et
mıı defillerdlr. Dü,mana ümit ve 
kuvvet vermek için bundan dahıı 
muııait bir vaziyet olamaz. tnrilt•
rc, bir an evvel son kararını ver
ıneye, ve artık müdafaa siyasetinden 
f.llklnip tecavüıe geçm!ye mecbur
dur. Yoksa, bu defa da kararın<Lt 
geç kalına, ufrıyacafı akıbet İn
ıriltere için zaferi hiç olmazsa bir 
kaç sene geri atmıı olacaktır. 

M. Z~keri11a SERTEi. 

1 Mahkeme Diğer Suçlu Zeki Ülgen 
1 Hakkında da Bera et Kararı Yerdi 

lılkbahar yaklaştıkça herkesin 
halle çalıştığı muamma bu- Refet Ülgen ve Zeki Ulgen hun dan e,·velki celselerden birinde 

dur. Sovyet Rusyanın Vaşington 
Sefiri Litvinof, bil"birini takip ~nkara_ı 19_ (TAN)-:- Ti.ırk Ma tahkikatın da bunu gösterdığuıj 
eden iki nutkunda, meseleyi a - anf <;emıye~ı mcr~ezıı~de ve ~u ileri sürrnü~ ve beraetlerini ıste. 
çıkca ortaya koymuştur. Mosko. cemyıete baglı Yenışehır kollc!J ın miştir. 
yanın düşüncesini akset.tirdiği de meydana geidiğı iddia olumın .. . 
lçln Litvinofun bu beyanatının bazı yolsuzluklardan dolayı bir Y~nm saat m~zakereye çekılen 
büyiık eehmmiyeti vardır. müddettenberi Ankara ağır ceza hakıml~r he~etı, ~akkınd~ mcv-

Sovyet sefiri diyor ki: mahkemesinde duruşmaları yapıl cut delıller vıcdanı kanaatı 1emi-

ııkb h da k h ! d bn" makta olan Urfa mebusu Rafet ne kafi görülmediğinden mebus 
- a ar ııar cep eı n e .,,- Ü . Ü Raf t Ül • lı1acak olan harp Avrupa için kat1 !gen ve muhasebecı Zeki lge- e gen in ve kollej muhH • 

ıtı.ahlycti haiz olacaktır. Bu harpte Al- nin muhakemeleri bugün .sona er. sebecisi bulunduğu sırada mua -
llıanya galip ıelirse, ve Sovyct Rusya miştir. melatına dair ehlivukuf tarafm
bır muharıp kuvvet olmaktan çıkarta, Saat 15 den 19 a kadar süren dan yapılan tetkikat neticesinde 

ho Yakit A~rupada artık Almanya ile celsede maznunların avukatı miı- bir açığı bulunmadıg~ı anlasıltiı • 
arp içın bır cephe kalmıvacaktır. Bu daf . . :r 

takd rde Almanya artık karada harbe . aasını yaparak muvekkıllerı • ğından Zeki Ülgen'in heractleri-
dcvam zorunda olmıyacatı için, Sovyet nın suçlu olmadıklarını, yapılan ne karar vermiştir. 

Macar Naip l\fuavini 
Etienne Horty 

Romanya 
Eski Yarayı 
Yine Deşti 

-o-
Macarlara T erkedilen 
T ransifvanya Arazisi 

Geri isteniyor --
Hariciye Nazırı "Biz, Kin 
Beslemesini Biliriz .. Dedi 
Bükreş, 19 <A A.J - Ofi. Ha. 

rıciye Nazırı sıfatıyle söz soylı -
yen M. Miche! Antonesco, Viya
na hakem kararından sonra, bu • 
gun ilk defa olarak Transilvan -
ya meselesini mevzuubahs et • 
miştir. 

Nazırların, Kilise yüksek men 
suplannın, büyük rütbeli devlet 
memurlarının ve unıversitc pro. 
fesörleri ile ecnebi basın mümes
sillerinin hazır bulundukları bit 
nümayiş esnasında M. Michcl An 
toneseo, '.!Zdimle şunları soyle • 
miştir: 

;tm Sorıu. Sa: 2; Su: 4 

Rusyanm zengin kaynaklarma ve Kaf
kaa petrollerine dayanarık uzun müd
det harbedebllir. İngilizler ise bir da
ha Almanları knrada yere sermek im. 
lclnmı tamamen kaybedeceklerdir. 

c=====:=========================- , ...................................... , 

L. Halifax İtalyanlar ! General · 
"Sark cephesindeki S:ıvyet muvaf

fakıyetlerini dev ayna&mda ıörmcmelr: 
liıınıdır. Alman orduııa sarsılmıı, fa
kat kuvvetini kaybetmemiııtir. Alman 
Ordusu ancak, Sovyet kuvveleri ayak
ta tutulmak suretiyle, mailOp ed.ilebl
lir. Yoksa Sovyet orduıu aradan çık
~lctan sonra Almanyayı mailOp etmek 

Orta Şarka da Vichy'ye 1 Rommel 
Önem Yeriyor Çatıyor ! 

ıınkansız olur.,. 
'Yine Litvinof diyor ki: 
ffI>okuz aydanbcrl Alman ordusunun 

~ıitiln ylikü Sovyet ordusunun omuz
arındadır. Bu müddet zarfında Sov
~ct mukavemeti, İngiltere ve Amerl-
•Ya genit bir nefes almak, huzur i

thıde hazırlanmak imkinmı Yerml,tlr. 
-4.vrupanın kat'i mukadderatım tayin . 
~dccek olan İlkbahar taarruzu baela- , 
dıfı zaman artık 1nıiltcrenin de ha;;lttc geçmek zamanı ıelmlı olacaktır. 

icr müttefikler Avrupanın bir kaç 
rtrlne asker çıkarmıya mtn"affak Ô• 

fUrlaraa Sovyet ordusunun yükünü ha
Ilctmiş ve Alm1n ordusunun mailil.

biyetini kolaylaıtırmıt olacaklardır . ., 

* * * 1 ltvbıofun bu beyanatı, İn -
C.,.ilterede büyük bir akii yap 

~§tır. İngiliz efkan artık 01te
\>~~e bozgun ve gerileme haberi 
i'-01.aktan bıkmıştır. İngiliz mil -
~t1 bu mağlübiyetleri hazmede-

·-o-

Sefire Göre, Bu Yaz 
Bu Cephede Mühim 
Hadiseler Olacak+.r 

eı hale gelmiştir. Onun için İn. 
~!~terede !halk, artık müdafaa har 
~den çıkıp taarruz harbine ge
~~esini istemeketdir. Taarruz 
e ~?i istiyenlerin başında ordu 
r~nı vardır. Kumandanından 
~efenne kadar bütün İngiliz de -

lngilterenln son hareket ıünü 
için kollan sıvadı,ını ı;öyiycn 

Lord Halifax ız, hava ve kara kuvvetleri men 
i\Plan, şimdiye kadar uğratılan 
'be ~~tlerin hıncını almak ve har Londra, 19 (A.A.) - B. B. C.: 
~ duşman topraklarına götür • İngiltcrenin Vaşington elçisi 

ek arzusunu göstermektedir. Lord Halıfax, di.ın akgam Ameri. 
nu İngiliz adalannda hazırlanan ka halkına hitaben radyoda bir 
el nulyon kişilik kuvvet seneler nutUk .soyıemL3 ve İngilterenın 
b enberi boş durmtakadır. İşsiz ve harp gayreti ıle bunun bu sene 
t.~ketsiz bir ordu askeri kıyıne içinde ihtimali olan gelişmesını 
~ kaybedebilir. Bu orduyu bir gözaeıı geçirmı~tir Elçı, demış -
l\ı evvel harekete geçirmek lü - tir kt: 
dl lllu umumi bir kanaat halinde- "Orta Şark cephesinin ehemmi 
~ .. _.. yeti üzerinde bilhassa duracağım. 

~d ~iz harp kabinesini teşkil Orta Şark vaziyetinin bu yaz teb
ba etl.. banın çoğu da bir tecavüz liğlerde mühim bir yer tutacağı 
~ t-bıne geçilmesinin lehindedir. kanaatindeyim. Elverir ki, çok 
bılltl.lann da başında, şimdi ka • yanılmış olmıyayım. Bu cephede 
Sıtled.e en büyük rol sahibi olan, yarım milyon mihver kuvveti 
--~.~tafford Cripps bulunmak ~ harp dışı edilmi§tır. Bu başarıyı 
~. Mister Churchill de öte - temin eden kuvı:etlere binlerce 

Sonu; Sa: 2; $u: 3 ı1fF Sonu; Sa: 2: Su· 7 

.. 

Gayda, Fransızların 
Mihvere Suikastte 
Bulunduğunu Yazıyor 

Roma, 19 (A.A.) - Gayda bil" 
yazısında, Fransızların, askeri 
yenilge az gelmiş gibı şımdi de 
siyasi tam bozguna doğru koştuk 
larını, imzaladıklan mütarekeye 
riayet eder gibi görünerek hala 
kendilerini harp dışı saymadıkla
rını, Almanya ve İtalya ile henüz 
barışmadıkları gibi bunlara karşı 
suikastlerde bulunmakta. ve mu
vaffakıyetsizliklerini ıstcmekten 
de geri durmadıklarını yazıyor 
ve diyor ki: 

"Fransızlar büyük şuursuzluk. 
la, milli men!aatlerini hiç hesa
ba katmaksızın kendi kendilerıni 
mahkum ettikleri gibi Fransanın 
mukadderatını yine kendi elleriy
le hazırlamak istiyorlar.,. 

icra Vekilleri 
Heyeti Toplandı 

Ankara, 19 (A.A.) - Icra Ve -
killeri heyeti bugün öğleden son 
ra Başvekalette Başvekil Dr. Re -
fik Saydam'ın reisliği altında mu 
tat toplantısını yapmıştır. 

Başvekilinıizin ziyafeti 
Ankara. 19 <A.A. ı - BaşvekıJ 

Dr. Refik Saydan. bugün Anado. 
lu kulübtinJe c1nıt - kabir jüri he 
yeti şerefine bir öğle yemeği ver
miştir. 

1 
: 
i . 

Libyadaki Mihver 
Kuvvetlerinin 

Başkomutanı Oldu 

General Rommel 

.Bern, 19 <A.A.> - General 
Rommel'in resmen Lıbyadaki 
Mihver kuvvetlcrı başkumandan 
lığına tayıni haberı, Romada ltal 
yan askeri mahfillerınde çok fe
na karşılanmışlır. Vakıa Rom • 
mel, uzun zamandan be, ı şimal 
Afrikadaki Alman - İtalv<Lı kuv
vetlerıni kendi başına idare et • 
mekte, fakat İtalyan genera 11 1:-aş 

t komutan sayılmaktaydı. Şimdiye 
Türkiye - sviçre Ticaret kadar harekat planlarını birlıktr 

:Müzakereleri Bitti tanzim için bazan İtalyan gene . 
Ankara, 19 (TAN) _ İsviçre tlca- ralini davet eden Rommel bun -

ret heyeti ile yapılmakta olan mün- dan böyle İt#llyan arkadaşını ta. 
ker~tcr nlhayetlenmiştir. mamiyle .ihmal edecek ve müm -

Bildirildlfıne göre. İsv{ı;re heyeti. kün ilk bahane ile kendisini Ro· 
muı.hedenin imza edilm:si "çln mcm- maya dönmek zorunda bırcıka • 
J~ketindcn tolim:ıt beklemektedir. caktrr . 

Yiyecek Maddesi 
Yeni Mahsul Çıktıkca 

,..Narh Kaldırılacak-~ 
ı 

. 
Fiyat 1Uürakabe Komisyonu tarafından bazı temin l·dilmiştir. Öğrendiğimize ı:öre, her le· ı 

.aruri ihtiyaç maddelerine k~nulmuli _ohm ni nınhsul piyasaya getirilir getirilmez o mnd- •ı 
İ ıarhların kaldırılması ~aksadıyle tetk~kler deye konulan narh derhal kaldınalcuktır. Bu 
i rapılmaktadır. Serbest fıyatlar atış halındc, ti d k.. ·· d t pe •nlr • · ı akt d"I k 11 t 1 1 • t sure e, o un \"e omur en sonra, e , ~ , .. pıyasa ara e ı ece ma arın a ep erı ama- _ . . . . f S miyle kar§ıhyabilmesi icabettiği için her nıh. yng ı:ıbı maddelerle dıfer kuru scbzelenn sa- f 
t sulün mevcut 5toklarım arttırmak imkanları tışlan tamamiyle serbe5t kalını~ olacaktır. ı 
\. ............................................................................. .1 

• 

Amerikan donanmasına mensup hafif birlikler açık deni?:de harekat halinde 

Yeni Ginede 
Japonlara 
Ağır Bir Darbe 

23 Japon Ticaret ve 
Harp Gemisi Batırıldı 
Veya Tahrip Edildi 

Bunlar Arasında 2 de 
Ağır Kruvazör Var 
Vaşington, 19 (A.A.) - Bahri. 

ye Nazırlığının diınkü tcbliğı: A
merikan ve Avustralya kuvvetle 
ri tarafından Japon gemilerıne 
kar~ı yapılan son müşterek 'ıare 
katta 8 Japon harp gemısınin ba 
tırıldıgı veya hasara ugratıldığı 

sanılmaktadır. Bunlar batırıldığı 
anlaşılan 2 ağır kruvazörle hasa
ra uğratılan ve muhtemel olarıık 
batan bir hafif kruvazor, hasara 
uğratılan dördüncü kruvazor, 
muhtemel olarak batan 3 torpido 
muhribi ve hasara uğratılan bir 
büyük torpido muhribidir. 

3 Amerikan denizaltısı kayıp -
tır. 

5 Japon nakliye gemisi veya 
kargosu batırılmış veya has:ını 
uğratılmıştır. 2 nakliye gemısıne 
büyük capta bombalar isabet et
miş, bir uçak ıaşe gemisı buyuk 
hasarlara uğratılmış, bir mayn 
gemisı muhtemel olarak batırıJ -
mıştır. 3 deniz uçağı düşürülmüş 
ve birçok küçük Japon gemisine 
isabetler kaydedilmiştir. 

l:1if' Sonu, Sa: 2: Sil: 6 

Sovyetlere Göre : 

VİAZMA i>A 
ÇEVRiLMEK 
ÜZEREDiR 

Almanlara Göre : 

Donetz'deki 
Hücumlar 

Püskürtüldü 
Berlin, 19 (A.A.) - Alman teb 

liği: Kerç yarımadasında düşma
nın bundan evvelkilere bcnziyen 
şiddetli yeni taarruzları püskür
tiılmüştür. Donetz havzasında Al 
man ve Rumen kıt;ılap düşmıın<\ 
ağır zayiat verdirerek Sovyet kuv 
vetlerinin yaptığı şıddctli taar • 
ruzlan de!etmişlerdir. Alınan 
kuvvetleri muvaffakıyetli muka
bil taarruzlar yapmışlardır. Cep
henin diğer kesımlerinde çarpış. 
malara yine devam olunmakta • 
dır. 

Sovyet resmi tebliği 
Moskova, 19 (A.A.) - Sovyet 

tebliği: 18 martta cephede kaytle 
S:>nu. Sa: 2: SU: 4 

VJavell'in 
Vazifesi 
Değişiyor 

Yeni Hint Okyanusv 
Başkomufarilığına 

Tayini Muhtemeldir 

Japonlar Birmanya· 
da Bassein'i Aldı 
Londra, 19 (A.A.) - Daily 

Mail gazetesi yazıyor: Londrada 
iyi haber alan mahfillerden çıkan 
haberlere göre, general Wavcll
in yeni bir başkomutanlığa tayin 
olunması muhtemeldir. Bu yeni 
komutanlık, Hint Okyanusu bol· 
gesi. komutanlığıdır. Bu. bölge, 
batı Avustralyadan Basra kor!e. 
zine kadar alanı ve Hindistanla 
İranı !rakı, ve Suriyeyi de ihtiva 
edecektir. General Wavell, evve
la stratejik mahiyetteki mesuli -
yetleri kendi üzerine alacag ve 
taktik alanlarda komutanlıklara 
tayin edilmek üzere genç lngilız 
generalleri arasından en iyilerıni 
bizzat kendisi seçecekti~. 

t§f" S'lnu. Sa: 2; Sil: S 

Ecnebi Parası İle 
~alışan Sahte TürkçiE~eri 

lran Krali esi ~eydana Çıkarmalıdır 
Ç Bozkurtçular, iki defadır bu 1 "Sözde türkçü, sözde vatanper Tahrana Döndü sütunda sorduğumuz suale hala ver ve müstevli soylu sağcı olun 

açık cevap vermek cesaret ve er. lar bizce daha tehlikeli, daha mü 
kekliğini göstermiyor. İşi yıne cadelesı güç olan bir zümredir. 

h 1 k 
mügalata ile kapatmıya ~alışıyor Asıl dava bu "Türkçüyüm,. diye 

Şa ın Mem e etten ıar. cart curt atıp tutan. yazılan ve 

A 'd 
.... Ş • 1 Sualimizi hatırlarsınız. Milli · konferanslarıyle, mevki ve haş _ 

yrı 191 ayıa arı yetçi ve turkçu olduklarını .ddıa metlcrıyle Turk diyarında yer a· 

T k Y 
' 

1 eden Bozkurtçular, bır müddet lan sağ zümreair.,, diyorlar, fa -
e rar a an anıyor beraber çalıştıkları bazı türkçu kat "kımdir bunlar, neye bu va. 

Londra, 19 (A.A.) - İran im • münevverlerın sonradan hakık\ tan haınlerini bildinniyorsu -
paratoriçesi Fevziyenın, Kahire - ideal sahibı olmayıp, şarlatan, ec nuz?,, Diye sorduğunuz zaman, 
ye yaptığı seyahattan Tahrana nebi devletlerden para alan ve - Sız karışmayın, bu bizim da 
donmes~ bu esnada şahın da siya ideallerini para ve mevki hırsla- vamızdır. Türkçülerin en menfa. 
si sebepler dolayısiyle memleketı rına basamak yapan sozde ve balı atpereı;line, en riyakarına ve hat
terketmış olduğu hakkında Al - te türkçüler olduklarını anladık. ti satıJmışına sizden daha çok 
man propagandasının yaydığı ~a- larını ve bu sebeple onlan arala· kıymet veriyoruz.,, cevabıyle on. 
yıalan tam olarak yalanlamakta- rmdan çıkarıp attıklarını bildir ların habasetlerine göz yumduk 
dır. Bu husustaki şayialar biribi- diler. Matbuat içınde bu kirü larını soylemekten çeki.tıriıiyor -
rini kovalamakta idi. 5 mart ta. maske ile çalışan ve türkçü ide- lar. 
rihli Nachrichten Uund Politi - alist geçinen bu muharrirlerm Bizce bu iş bir hüktımet işi ol
schen Dienst gazetesine göre, Bağ kimler olduğunu öğrenmek ıstc- muştur. Yabancı devletlerden 
dada gelıniş olan şah, Alman kon dik ve Bozkurtçulardan bunlar.n para alarak menı~eket ve matbu
trolü altındaki hür araplar radyo isımlerıni sorduk. at içınde çalışan bu şarlatan türk 
sunun 16 mart neşriyatına göre Bozkurtçular, değil yalnız türk çilleri bulup meydana çıkarmak 
hatta katledilmiş bulunuyordu. çiılü.k ic!ealine, fakat memle\etc la:z.ımdır. Bilerek beşıncl kolun 
İmparatoriçe Fevziyenin Tahra - de zararlı olan bu sahte türkçü memlekette nema bulmasına im. 
na dönmesi,. bütün bu şayiaları lerin isimlerini vermiye bir tüdü kan vermek istemiyorsak, bunu 
yalanlamakta ve çaziyeti baki.kat yanaşamıyorlar. doğarken boğmak en kestirme 
t(' olıiueu 2ibi J?Östermektedir. Hir taraftan: yoldur. 
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TAKViMDEN 
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Almanya Bir Trafalkar 
IBüyük tezatlarıi 
• Kıymet = Fayda ~. 

l Dı·yarı.• J Nedret ... Yazan: ULUNAY 
r:ııı;' 

mı Yapmak istiyor? 
Japonlara 

Mühim Darbe 

Yazan: M.ANTEN 

A merfka '9e Avustralya hava kuv-

(' ... . ~ 
j Vaziyet ilkbahar ve yaz esnasında kara cephelerinde mihver lehine nasıl inkişaf ı· 
İ ederse etsin dünyanın alacağı yeni şeklin kat'iyetle denizlerde taayyün edebi-. 
! leceğine mihverce inanılmıya başlanmıştır \. ______________ _ 

HINDJST~ 
G~:ae:a~'::! ~:; N kanunlarına dokunan ufak bir tarizim 

okuyucularmıdan birini öfkelendirmiı 
olacak ki, gönderdiii bir mektupta 
ihtisasına taalHik eden bu mesele hak 

Altincı Kıta - Tabii Tezatlar - Akıl ve Hayale 
Gelmiyecek Tezatlar - Bir Kaç Bin Din - 222 

Lisan - Ve Nihayet cehalet Diyan 

kında bana biraz ağır sözlerle sitem 
ediyor: 

'1ırtısat kanunları masa başmda JJa
ptlmaz. İçtimai hadiseler bu kanunla
" en bedihi bir şekilde ortaya çıka
rın. İlrtı:satta ars ve talep kanunlan 

vetlerinin Lae ve Salamon li
manlarında bulunan ve 12 si harp ge
misi olan 23 Japon gemisini kısmen 
batnm.alan. kısmen de hasara uğrat
malan, üç aydan fazla bir zamandır 
devam eden uzak şark harbinde müt
tefik.leı:fa Japonlara indirdikleri ilk 
mühim darbedir. Amenkan mahfille
ıi. General Mac Arthur'ün Avustral
yada umumi kumandayı ele almasını 
müteakip yalnız bir tayyare kaybedi
~rek kazanılan bu muvaffakıyetin 
Cava mağlubiyetinin uyandırdığı te
essür ~ endişeyi giderdiği kanaatini 
İlı:har etmektedirler. Aynl mahfillere 
göre bu muvaffakıyetin, müttefiklerin 
Avustralya bölgesinde hava üstünlü
ğütrii temenni etmek üzere olduklarınJ 
gösterdilP ..e yakın bir istikbalde 
Japonlara vuracakları daha büyük dar 
belerin bir başlangıcı mahiyetinde ol
duğu miitaleasındadırlar. 

Amerikan mü&ahitlere gl'ire: Avus
tralya harbinin neticesi iki tarafın 
hava kuvvetlerin.in mukadderatına bağ 
lrdrr, Lae zaferi. müttefiklerin hava 
üstünlüğünü temin hususunda büyük 
gayretler sarfettiklerini göstermekte
dir. Bununla beraber, Japonların A
vustralya taarruzu için kullanacakları 
tayyare mikdarı mlüm değildir. 

Bu muvaffakıyet, hava kuvvetlerinin 
oynadığı kat'i rolü bir defa daha te
barüz ettirmekte ve buna benzer d~
ğer muvaffakıyetlerin bunu takip edı!
c eği -.e bu suretle Japo 1larm bir c;ok 
harp ve nakliye gemisi daha kaybede
cekleri kanaatini basıl etmektedir. A
vustralya üslerinden ha; ekct eden tay
yareler Yeni Ginenin şimal limanla
rındaki gemilere bu kadar muvaffakı
yetli taarruzlar yapabilmr.lerinden, ay 
ni tayyarelerin Avustralyamn şimaline 
asker çıkarmıya teşebbiis edecek ge
milere daha kolaylıkla ve daha ma
vaffakıyetli bir surette taarruz edebi
lecekleri neticesini çıkarabiliriz. Böy
le bir tehlike Japonları Avustralyayı 
istilidan vaz geçirecek miair? Japon
yarun, Avustralyadan evvel Hindista
nın istilasına teşebbüs edeceğini iddia 
edenler de vardır • 

Japon Hazırlığı 

Japon genel kurmarnm bu mesele 
hakkındaki kararını tabii bilemeyiz. 
Fakat ıöriinüşe bakılırsa, Japonların 
Avustralyayı istilaya karar verdikleri 
ve ba işi bir an evvel 'bitirmek niye
tinde olduklarına hükmetmek icap e
diyor. Filhakika allnan haberlere göre: 
Japonlar Yeni Ginenin ~mal limanla
rma asker çıkarmakta devam ediyor
lar ve bu iş için bir çok kruvazör, bir 
kaç tayyare gemisi ve ao kadar nak
liyegenıisi kullanmaktadırlar. Yeni 
Ginenin şimalindekl Lae ve Salamo:'\ 
lımanlanna çıkan Jaoon kuvvetleri, 
ayni adanın cenubunch bulunan ve 
Avustralyanın istilasınd'l mühim bir 
rol oynı:yacak olan Moresby limanına 
doğra kesif ormanlar arasından ilerle
mektedirler. Avustralyanm şimalind~
ki üsleri ve Avustralya ile Yeni Gi
ne adası arasındaki Torres boğazına 
hakim olan Tha.rsday adasmı Japon 
hava kuvvetleri şiddetle bombardıman 
ediyorlar.Japonların ayni ramanda Ye 
ni Zelind.a)rt da tehdit ctb'lderi, 8 Ki
nw:ıeveldcnbcri Wake 3dasmdan Bis
mark adalanna kadar uzattıkları hima
ye perdesini daha cenuba doğru indir
nıck suretilc karada yaptıkları askeri 
harekitı Amerikalıların muhtemel mü
dııha!eJerlne karşı garanti altına al
ttrak istedik!erl bi'ssedı1mektedir. Ja
porı1arm Avustralyanın istilasından 
vaz geçmeleri yabttt bunu sona bı
rakınatan, mfittefikterin Avustralyayı 
:Japonlara karşı çok kuvvetli bir ta
arruz üssü olarak baztrlamalannı 
:ınünti'lil:ı kılacak ve ba vaziyet Japon
larm cenuba garbi Pasifikteki kaza.-ıç
Janm tt!dikeye düşürecektiT . Bu su
rette Awıstralyada büyük bir bava 
fistliıı!llifibm temin edecek olan mütte
fillet '.Japcmyanm miimıkale yollarını 
tehd!t ~ileceklSI" ve Jıapon harp 
"e naldt5"e gemilerine çok ağır kayıp
lar 9&diıcce1derdir. 

~!?!!' Zarurefler 
~ fii9 ~ Zetındaya 

hakim o1ıımk Japonlar için ne derece 
kat't 1* zaruret ise bu üsleri muha
faza etmek de müttefikler için o ka
dar bayat! bir mecburiyettir. Ameri
kan lf1llDI hariciye encümen! reisi O 
c~,,. Amea'kayı müd3faa etmek 
"e ";omıaya karşı taat't'Un geçmek 
içiıt av.d mısftnfin kifi gelmediğini 
'lre müttefiklerin A vustralyayr hareket 
lissti olarak muhafaza etmeleri lizı:m 
teldiğini söylemiştir. 

Yeni Zelanda başvekl'i Fraser mec
liste yaptığı bir beyanatta: Japonların 
'.l;'jji adalanna kadar uzanmalarındaki 
teb!ike:re işaret ederek, Avustrlya ve 
'? C'ni Zelandayı: · muhafaza etmenin 
lnii'ttefik?erln mnmnt sttatejilerlnin e
•aamr ~ ettIKini söylemiştit". 
, Pas1ftkteti bugünkü duruma göre: 
Anıcrikanm Haval:•yı müdafaa, Avus
tralyayı hem müdafaa hem taarruz, 
~lösiyen üıderini ise Sovyet Rusya i
le işbirliği temin eyleı:liğit a kdirde 
~hudan doiru:v:ı Japon adalarma 
-ar,ı banırz içhı kullan;ı.caiıpa hük-
aıedneoifir~ :r-~-~ 

•••• ------···· ... -· .. ········--·--····-J 
A lmanyada inti~ar eden Signal r, ____ Yaza" ·. ----

mecmuasının 1442 Ikincikanun ' 
K

ü ükl · ıı da b '" • B Hin- tabiat kanunları kadar slğlamdır. Düa 
miye çalışıyoruz Bu tez bugünün ç erın perı masa arın , u- san kullanılır. unlardan, ba,ta ,._. d" • . b L- _ 

şartlarına göre çürüktür.Yannm şart yüklerin gazetelerde, radyolar- distani olmak üzere ancalı: ıekl:ı ta- ::l~';~r, ıs~;r u=dn:, d': 
larınm, bu tezin emniyetle tetkik e- da, her gün ismiyle karşılaşuklaıı nesi, siyasi lisanda kullanılacak ka- yor. 

nüshasında dünya harbi başlıktı bir I Neca+·ı • yazı vardır. Bu yazıd:ı, .iki tarafın Yasmut 1 dilmesi hususunda ne kadar ve na- Hindistan; başlı ba:ıına bir alemdi(, dar .ehemmiyet kesbetmi,tir. İlrtısadiyat,.ı o'-"""cu:-un -eledfLI 
Burası o kadar büyüktür ki, ona al- Bır seyyah bu husustaki intibaları- .. !<Ur - -" ~.. 5' 

sıl değişeceklerini şimdiden kat'i o b h f fak da - k il tarak kestirmek de mümkün deg·ildir- tıncı kıtadır, denilebilir, nı şöyle anlatıyor: a ı n bu u sütun muna aşa e kazanma şanslarını tabii Alman nok- =--~-------..;.._, ___ ! 
tai nazarına göre tetkik ve tahlile 
çalışmış olan muharrir, evvela har
bin sebebini bir çok noktalardan tet
kik ederek bütün mesu\iyeti İngiltere 
ve Amerikanın omuzlarına yükleti
yor. Sonra da Amerikanın vakit ka
zanmak için Japonyayı nasıl oyala
mı:ya çalrştığınr, fakat Japonyanm 
bu Amerikan oyunlarma kaptlmıya -
rak demokratları şaşırtan ani bir 
baskınla tam zamanında harbe gir
diğini, Mnlayada, Filipinlerde, Fe
lemenk Hind istanındaki zaferleriyle 
Amerika ve İngilterenin hesaplarını 
nasıl yanlış çıkardığım uzun uzun 
anlatıyor ve daha sonra Japon do
nanmasına ehemmiyetle işart!t ede
rek bu donanmanın mihver donan
masına i13vesi demokrat donanmala
rın büyük üstünlüklerini bertaraf et
tiğfoi ve bu suretle önümüzdeki sene 
mihverin denizlerde de harbi kazan
mak için büyük bir şanea sahip oldu
ğunu izah ed~ot". Makalenin en ni
hayetinde de, demokratların çok bel 
bağladıkları zaman unsurunun halci
katta kimin hesabına çah!itıiını in

Bu hususta bir fikr edinmek içın; "Bombaya vardıiım gün, elime halleditemiyeceğini ben de biliyorum. 

celiyerek yazısını bitiriyor. 
Yazının bu son kısmının hülas!t

sı şöyledir: . 
- Demokratlar, değişen vaziyetin 

mecburiyeti karş:sında işl bir müda
faa harbine dökmek suretiyle zıı.man 
kazanmıya ve bu zaman zarfında d:ı 
muazzam filolar inşa ederek Japon
yayı denizde mağlup etmiye kar<?r 
verı:nişltrdir. Binaemıl~yh Almanya
nm vazifesi, önümüzdeki bahar mev
siminde Rusya stferini k::ıtiyetle tas
fiye ettikten ~onr~ hü · iin gayret ve 
kuvvetlnl Japon de·ı i z in<ı ntmın 

tezyidine çevirerek d'!ıı 'zde üstilnlii
ğü demokratlara kaptırmamaktır. Bu 
tak<lirde kuvvPt ve k•ldreti artacak 
Japon donanmasiyle bütün mihver 
donanmasını birlestirm~k ve büyük 

sine borçlu olan bu donanma, bu 
müsait durumu terkederek ana üs
lerinden binlerce mil uzaklara doğ
ru açık denizlere mi ııçılacak? 

Hem, üsler, deniz kuvveti, hava 
kuvveti gibi unsurların yakinen bir
birleriyle işbirl.iklerinden doğmuş 
bugünkü müsait vaziyetin bu unsur
ların birinden mahrum kalınca me
tanetini kaybedeceii aşikar olduğu
na göre, Japon donanması bu hayati 
sefer esnasında bu emin vaziyetinin 
idamesini kimlere emanet edecek? 

* * * Diğer bir mesele de şudur: Al-
manya Japon donanmasının 

tezyidine nasıl gayret edı."ce? Kendı 
tersanelerini söküo m~ğlil.p olmuş 
Rusya ve Sibiryadan ge<;İrerek Ja
ponyaya mı nakledecelc? Yoksa Ja
ponyaya inşaat mühendısleri ve işçi
ler mi sevkedccek? 

Bir harp gemisinin inşa müddetl 
iki üç sene olduğunu muharrir de ya
zısında kabul ettiğine göre, bu ik' 
üç sene içinde acaba İngiliz ve A
merika donanmalarının kuvveti ne 
hale erişecek? 

Gerçi biliyoruz ki, bilhassa deniz 
muharebelerinde filoların sevk ve 
idaresi, gemileri don-lt;;n personaEn 
muharebe kifayeti, neticenin üstünde 
gemi adedinden daha ziyade müessir 
olan unsurlardır. Hele bugünkü de
niz muharebelerinde filoların ma. 
nevra serbestisine halel vermeden 
muharebe sahasına en çok tayyare 
gemisi getirebilecek yahut muharebe 
yi kendi kara hava üslerine daha 
yakın yerlerde kııbul etmeslni biJecelc 
tarafm kazanmak şansı daha yükselı; 
olacaktır. Lakin biz burada bu me
selelerin tetkikinden x.iyade muhar
ririn ileri sürdüğü tezi mütalea et-

Yalnız anla!>rlıyor ki Almıınya, an D •· f h b" ''k 1 - Hindistan haritasmı, Karaşı, Londra geçen bir Hint parasının üzerindl":; eırışm yen er 15ey ır anan., o -
laşmak volunıı h11hm·wq;ı veni b•r d ğu ( 1 ) k 1 §ehri üzerine gelmek şartiyle, Avrupa onun mikdarmı bildiren "blr rup~.. u na göre arz ve ta ep anun a-
Trafalhr te~ebbii.,iin,. giri~mek 'lt d bi k 1 'b' ' - haritasının üzerine koyarsanız, göre- kelimesinin sekiz değişik Hint li- rı a ta at anun arı il ı sonuna 
yetincledir. d _,.. k · h ld '--ceğiniz şey §Udur: saniyle yuılmış olduğunu gördüm. ka ar deı.ısmlyece tir. O a e .,..... 

Napoleon. kendi don.ınmasım Bü- Hinlistarun en garp noktası Atlan- Bunun üzerine her ras geldiiim bundan şikayet edeyim etmlyeyim, 
yük İspanya donanma .. iyle birleştir- tik denizine; en şark noktası da Mos- İngiliz veya Hintı.iden bana, bu tfC- at"z ve talep kaidesini müv~ene için 
misti. Fakat Fransa ile İspanyanın kovanın 400 kilometre şarkına dü~e- kizini de tercüme etmelerini iste- Amerikalrlar pamuk ba~yalarnu deni• 
birbirine bitişik coğrafi vaziyetle!'i cektir. Peşvar Norveçin ortalarına ge- dim. Ahbaplarmun her biri, bu ti- ze atacaklar: Brezilyada trenler kab-
sebebiyle iki donanmanır. kolayca lecek; Bombay İsviçre "e eski Avus- sanların bir veya diğerin• biliyor- ve fle iı;Ietllecek biz de palamudu do-
bir'esmeleri ve kendi üslerine yakın turya hudutlarına dokunacaktır. Hin- du. Bu sekiz l!sam birden bilen nize dökeceğiz. 
istedikleri zaman muharebe~ kabul distan yarımadasının en cenup noktası şahsa -o da bir tek ha- iki hafta Acaba dünya iktısadiyatı:ru senıta,,e 
etmeleri ic;in imkan ve şerait çok olan, Cape Comorin, Akdeııl.zde, S:- sonra rasgeldim. Ve ancak o za- terden ziyade insanlara daha faydah 
müsait idi Böyle old111fo halde neti- cilya ile Tunus a1·asıM rasııyacaktı:. man anladım ki, ba~ka başka li- bir şekle ifrağ etmek imkinı yok ma-
ce Trafalkar oldu. Almanyıı ise bu Bir kı:ta kadar t.üyük olan bu mem sanlar konuşan bu Hintliler hanı dur? Mesela denize atılan o pamat 
hususta, tS öbür r:ısıf kürcdıe bulu- leketin içnde yer alan tezatlar da o o!dufu kadar birbirlerine de ya- balyaları pamuiun piyasasında bit' 
nan Japon donanmasını kuıtanm::ı.k kadar büyük ve çoktur. Dünyanın eo bancıdırlar.,, dü,üktüğe mani olabilir, fakat ona 
emelindedir. Bu meselede acabı Ja·· yüksek dağları: burada. en alçak ova- Her ı;eyi devi.si olan Hindistanın mukabil bir çok çıplağı donatacak btr 
ponyanrn fikri nedir? Japonya do- lan yine buradadır. İnsanm dayanm.t cehalet nisbeti de korkunçtur. Bu hu- surette kullandama:ı mıi' 
nanmasını böyle bir sergüzeşte sev": tahammı..ilünü ~acak derecece kızgın susta kat'i istatistıkler bulunmamak- Vaktiyle kitapçılardan biri meaeıt 
eder mi? sıcaklar burada, görülmemiş, sel va- la beraber; kadınların vüzde 85 inin, (Evliya Çelebi seyabı.tnamesi) nin 

Japonva. beyaz ırklar arasında b!- ri en şiddetli yağmurlcir yine bura- erkeklerin yüzde 80 ininin kara cahil hepsini pek ucuz bir fi1 ata alarak i-
le efendiliği kendisinden başka9m3 dadır, Hayvanat ve nebottatta, mima- olduğu tahmin edilmekt~dir. çinden mahdut bir kaç takım ayırdık-
layik görı:niyen müttefikinin menfa- ri ve coğrafyada, içtimai hayatta, din * * * tan sonra Ust tarafını okka ile bakal-
ati ve arzusu uitruna ı::arr ırkm do- ve adetlerde, akıl ve hayale gelmiye- au tezatlar diyarmm siyaset ile- lara sattı. Bugün bu güzel eserin t.,_ 
nanmasını ve planını feda eder mi? cek tezatlar hep bu Hint diyarmdl mlnde de birbirine zıt bir çok kum elli Jiraya bulunmuyor. Çünkü 

Ne garip bir t~cellir'lir ki, 914 har- toplanmıştı:r. kuvvetler vardrr. Hintlilerle İngiliz- kitapçı bu eseri nadirleştirdl. 
binde Almanya İngiliz donanmasına Bu esrarengiz memlekette, 380 mil- ler, müsliimanlarla Hindular; İngiliz Okuyucum beni ilzam için ortaya: 
yakm kuvvette bir d".>nanmaya sa- yon kişi: yani dünya nüfusunun beşte Hindistanı ile Hint prenslikleri; kon- Kıymet=fayda+nedret 
hipken. deniz ve kara kuvvetlerinin biri yaşar. Gayet zeki ve kabiliyetli greyle müslümanlar birlifi, kongrey- Gibi bir formül koyuyor. 
sıkı işbirliğinin stratej·k ehemmiye- profesörler, devl- ad:ımlan burada, ı 1 · ~ da' N . "' e prens er, ve ılih... ımi surette edrctte kıymet arayan kitapçı for .. 
ti~ kavnyamıtdıir iç:n harbin ilk insaİılıktan çıkı:nıı denecek kadar fa- birbirleriyle ihtillf halindedirler. Fa- mülün (fayda) kısmını tamamen ih
sa alarmda Mans sahillerini hgal kirleşmiş olan "fakirler., yine bura- kat bunların hepsinin bs.şmda İngiliz- mal etmi,tir. Zira her iktısat bahsine 
etmeyi ihmal ederek h:ırbin seyrin.in dadır. Zenginlikleri peri masallarının Hint anlaşmamaı:lığı gelir; Bu me- giren anı ve talep kaidesi bilhassa i. 

sele bahıs mevzuu oldu mu, bütün di. lim bahsine sokulunca pek sarartı ~ kendisi için menfi hir istik.,.mete dog-masına sebep olan mı·hraceler bu- · 
çevrilmesine sebep olmuştu. Bu hrp rada, 700,000 köy ve vliyette sefalet- ğer ihtiliflar ikinci planda kalır ıekil alıyor 
te ise M'lns ve Atlantik sahillerini le can karde"'ı· olmu" biçareler yın· e n:r mı'•al. daha: " " Birinci dünya ıarbinin sonund-ı; ,.... .... 
işgal ederek İngiltereye karşı stra- buradadır. H indistana bir şeyler v•. rilmedı"ğı' tak- Yakrn dostlanmdan bı'rinde Tü_.. 
tejik üstünliik temin ~ttiği hı:ılde bu "'' vaziyetten istifade .. decek bir donan- * * * dirde ffint milliyetperverlerinin b;r tarihini alakadar edecek el yazması 

Hndistanda bir kaç bin tane din ihtitll çrkaracag·rru sezen Baldwln ,...k mühim bir C'ller vardı. Kendisin ... -n 
maya sahin deiW. Eğer Almanya bu "'" w: harbin bidayetindenb~r; denizatt ve mezhep vardır. Bunların en hük6metinin siyaseti; ıorıu dominion bu eseri okumak üzere istedim, red 

1 esaslı olan iki tanesi; müslüman ve mertebesine varmak üzere, Hindista- etti: 
ge'mileri insasına verd;ği gayret ve Hı·ndu din1erı· ı•r. b" ak h kl D r D di emeği büyük gemi inşasına sarfetmi u.ı na yavaı; yavaıı ır t mı a ar ver- - rşanya veremem e . Ne va. 

ş Yine Rindietanda, bu büyüklük ve mek olmuştur. kit istersen gelirsirı ourada okursun 
tezatlar diyarında tam 222 deği'ik li- (Devamı 4 UneOde) lııter istemez katlandım. Eserin o;• 

tatarına celince ehemmiyetini daha zi-(Devamı 4 UncUde) 

bir deniz muharebesiyle demokratla- r--= 
rı d"'nizde de mağlfın etmek ı;uretiy- 1 1·1r:~:"' .. l"'l}t:ırı•"1~, ..... .,1._ 
::.~ı~.::cin :m ;•:ini t<min OY- 1 \..] ~'-~ r~ : ~;- ~~ .......... , .................... . yade anhyarak gözünün önUndı! kop

ya etmekliğime müsaade etmesini ri
ca eyledim; yine reddetti ve aebeblol 
de şöyle i1ab etti: 

signal gibi hususi hir direktif da-
hilinde propaganda yapmakla 

tanınmış bir mecmuada ı;ıkan bu ya
ı:ıda iki maksat gözetil:niştir. Evve-
18., her fırsatta olduğu gibi, yine bu 
defa Japon donanmasmı bir tehdit o
larak kullanıp İngiliz efkarı umumi~ 
yesini bir uzlaşma sulhüne meylet
tirmek -yazının içinde Almanyanm 
şarkta tatmin edilmek şartiyle İn
giltere ile sulh yapmak istediği kay
dı bu zannı kuvvetlendirmektedir
sonra, Rusya seferi tam bir zaferle 
bitse de harbin sona =iş olmıya
cağyna mihver efkarı umumiyesini 
hazırlamak. 

Çünkü muharririn anlatmak iste
diği şeyler şunlardır: Mihverin tanı 
zaferi için denizlerde muhakkak na. 
kim olmak lazımdır. Gerçi demok
rat donanma mihver donanmasına 
çok üstünlü. Fakat Japon donanma
smm sahneye girmesiyle bir deniz 
muharebesinde mihveı in kazanmak 
şansr çok yükselmiştir. Almanya 
Rusya seferinden sonra -İngiltere 
anlaşmamakta inat ettiği takdirde
bütün gücü ile Japon donanmasını 
tezyide çalışacaktır. 

Fakat, şimal denizi, Akdenis, Çin 
denizi gibi birbirinden bu kadar u
zak denizlerde yekdiğerinden ayrı 
kalmış bu üç donanma nasıl birle
şecek? Muharrir bunu anlatmıyor. 
Alman donanması şimal denizinde.., 
kalkıp Atlantiği, Pasifiği katederek 
Japon donanmasiylc birleşmiye m.1 
gidecek? 

Hele Akdenrzde bne dolaşamıyan 
İtalyan donanması bu muazzam se
yahate hangi yollarda':l ve hangi. ce
saretle teşcbbils edecek? 

Yoksa bu iş, bir taraftan Cebelita
nlı:: ve Sliveyşin mihver tarafından 
zaptı, diğer taraftan Hint denizine 
hikim olacak Japon donanmasının 
Adent ve Babiilmend~ boğazını iş
galinden ıt0nnya mı hırakılacak? 

KULA G A SiNEK KAÇARSA~ 
Pek_ küçük .. çocuk eliı:ıe ne geçerse ı dan sinekler çıkar ... Kulaktan sinek 

onu agzına ı:otürür. Bır~z .. büyüyün~ ~kması pek garip ve inanı•amıyacak 
ce, çoc:uk . ;~ıne geçen kuçuk şeylerı gıbi bir şey görünürse de. böyle ol
burun delıgıne. yahut kulak deliğine duğuna misaller vardır .. . Çocuğun ku
sokmayı tercıb eder. Çocuklardan lağma sinek girdiğini görmiyen bir 
bazıları yalnı= kendi1erinin burnuna anne, sonra, çocuğun kulağında ken
ve kulağına küçük şeyler soktuktan di kendine sinek peyda olduğunu, ken 
başka, oyun arkadaşlarmın burun ve disi de taaccüp ederek anlatır.. Onun 
kulak deliklerini doldurmayı severler .. için çocuğun kulağı akarsa, kulağı da
Çocukların böyle, kulaklarına ve b~- ima temiz tutmı:ya daha ziyade dikkat 
runlarma öteberi sokmıya alışmama- etmek lazımdır ... 
larma mümkün olduğu kadar dikkat Çocuk olmıyanlann da kulağına ıu 
lazımdır.. kaçtığı olur. O vakit, içerisine su 

Fakat çocuk kulağm.ı bir şey sok
muş olursa, bundan dolayı telılş et
meğe de lüzum yoktur. İnsanın ku
lağı her şeyi işitmeğe tahammül ede
mezse de, kulak deliği kendis!ne ya
bancı bir çok şeylerin oraya girme
sine tahammiı1 eder... K-ulaia giren 
bir şeyi çıkarmak için, lastikten kü
çük bir şirlnga ile kulak deliline, kay
natıldıktan sonra ılık olmuş bir ııu 
ile şiringa yapmak çok defa yetişir ... 
Kulağa kaçan şeyi pens tutamu, 
aksine, kulağın tl içerisine kadar i
ter .• 

Kulağı akan çocukların kulağına, 
bazan, sinek de girer Çocuk pek 
küçük olursa kulağına sinek girdiğini 
anlı:yamaz. Etrafındakiler de farkı

na varmularsa sinek orada yumurta
larmı bırakrr. Sonra bu yumurtalar-

kaçmış olan kulağı o taraftaki omu
zun üzerine iğerek suyu çıkarmalı 

yahut küçük küçük pamuk parçaları
m fitil gibi yaparak onunla temizle
meli... Pek tozlu yerlerde bulunan
lar da, her akşam kulrklannm içini 
pamukla iyice temizlemelidir 
Soğuktan korkarak kulacı~ içinde 

daiTna pamuk bulundurmak iyi değil
dir. Kulağın içerisi dalma rütubetlı 
lı:ahr. Hele pamuk kulaıbn t! lc;eri
s.ine kadar girerse, lrufafın işideme
mesine sebep olur. 

Bazı kimselerin kulak delifirıin içe
risi çarpık olur, yahut kulaktan fazla 
kir çıkar. O vakit kulak kiri içeride 
birikir, kulak işidemcı:. kulalı: uğultusu 
peyda otur. Kulak kiri, böyle, sık 
srk birikirse arada srrada kulağı mü
tehassıs hekime yıkatırmak zaruri o
lur. 

lzmit Deniz Satınalma Komisyonundan 

ııanı Beton işi 
! - ':ır'hmm olunan bedeli 16318 lira 80 kuruştan ibaret olup gös

ten1ecek b?r mahalde yaptırılacak beton işinin pazarlık usuliyle eksilt
mesi 23 Mart 942 Pazartesi günü saat 16 da İzmitte Tersane kapısındaki 
komisyon binasında yapılacakttr, 

2 - Teminatı 1223 lira 91 kuruştur. Bu İ.§e ait fenni ve hususi şart
naine ve projeler komisyonda görülebilir. 

Bütün ıstı.raplan topladı~ yüksek heyecanlar şaheseri 

TAKSIM SINEMASINDA 
Bugün Matine1erden itibaren 

Biribirlerini seven iki gencin kurdukları mesut yuvayı tarumar 
eden eski kafalı, cahil ve zafün bir ana... Servetlerine mağrur, 
hazır yiyici bir sürü düşkün insanlarla mücadele eden temiz ve 

namuslu bir ailenin hazin ve heyecanlı romanı. 

YIKILAN YUVA 
Türkçe Sözlü Türkçe Şarkıll 

Büyiik Revü ve Korolu 

Baı Rolde S~adet. Yu:vası filmi- FATMA RÜŞDÜ 
nın eşsız dılber Yıldızı 

TÜRKÇE ŞARKILAR 

Nağmeleriyle bütün 
İstanbulu mesteden 

eşsiz okuyucu 

Tarihi Konserler 
solisti 

MÜZEYYEN SENAR 
NECMi RIZA 

Musiki adaptasyonu: Kemani SADİ IŞILAY 
Tanburi bestekar SALAHADDİN - Kem.ani NOBAB ve 36 kişi 

lik saz heyeti ..• 

, • LÜTFEN DiKKAT: •!!!!i!!!~~ 

~ 
Bu eserin düğün sahnesi (KIZL"1 DUYMASIN) ~ 
filminin Baş Yıldızı BEDİA MUSABNİ'nin Kahi- 11

• 

redeki (Bedia Gazinosunda) yüzleree muganni- i 
\ııı ye ve dansözlerin iştirakiyle terı:p edilmiştir. I 

~-·~==========~, Sıcak İklimlerin bütün sihriaıniz güzelliklerini ... 

MAVİ TUNA 
Filminde göreceksiniz. Baş Rollerde: 

ALLAN JONES - NANCY KELL Y 

- Bu eser kimsede voktur; nastlsa 
ben bunu eUme geçirdim. Sen buna 
kopya edecek olursan S('ll.den de bb 
başkası kopya eder; belki b~ri de t~ 

ettirir, ortaya yayılır; o halde ned
reti ve dolayısiyle de ktymeti kalmaz. 
Halbuki bende bulundukça ve bir nfis• 
hası kimsede otmadıkça kıymeti ha
zineler değ~r. Bundan dolayı kimseye 
ne veririm, ne de kopy:ı ettiririm. 

"Nedret kıymettir!,, kaidesinin en 
parlak misali otan bu vakada itibar 
-ban kıymettar el yazması kitaplarda 

1 oldufu aibl- yalnız hattatların yuıla
rma ait olup menderecatiyl~ mUnaıe
beti olmasaydı ona ticari bir kıymet 
v~rilmeı1inin ve bn kıymetin de ned
retle ölçülmesinin ehemmiyeti yokta. 
Fakat bahsettiğimi eserde aranılan 
nedret onun muhteviyatına ve mev:zu
una aittfr. B<Syle olunca "krymet, ned
rettJr .. kaidesi ilim bah;;inde pek sa-

l 
rarh oluyor. 

Ancak lüks ihtiyacmt tatmin etti-

1 

ii ı,ın faydah görülen bir mncevbe
rin kıymetini muhafaza e.den nedreti-
ne ehemmiyet verilmesi beni hiç mü-

' teessir etmez, Fakat insanlığın anı 
ve talepte kıymet müvazenestnin n.• 
rurf ihtiyaçlara teşmitlni'1 önüne reçe
cek iktiısadi teılbirler almmasmı doi
ru bulmuyorum. 

Yoksa hepimiz biliyoruz ki '"yafmar 
ııelen yağıyor?,, denilmez; beDd "yaf
Tntn' natıtl yağyyor?., denebilir. 

ÖL tJ M. 
Eski sadaret tercümaıu, Milldye 

Mektebi tercüme muallimi, ha.zinef 
evrak müdürü umum.isi, İstanbul Şeb 
remini vekili ve Harp Akademisi ta
rih! siyasi muallimi 

HAYRETTİN NEDİM GÖÇEN 

Eğer randevuya Japon donanması 
davet edilecekse, bugünkü üstünlü
ğünü ancak bulunduğu denizin coğ
rafi vaziyetinin fevkalade müsaade-

3 - Pazarlığa iştirak edecek taliplerin bu işlerle ilgili olduklarma 
datr eksiltmeden bir hafta evveki tarihli Nafia Müdürlüklerinden ehli
yet ve mahallt Emniyet Mildilrlüklerinden alacakları hüsnühal vesikala
r!l'll ve yukarıda yazılı teminatlarlyle birlikte belli gOn ve saatte komis-

Pek Yakında SÜMER Sinemasındc 
~ ..................................... _, 

rahmeti rahmana kavuşm~. ce.: 
nazesi bugünkü Cuma günü Bakxrkö' 
camiinde Cuma namazmı müteakip 
cenaze namazı kıltndıktan sonra Kaz· 
hçeşmedeki aile mezarlığına defnedi
lecektir. Allah rahmet eylesin. 

Çelenk gönderilmemesi rica olunur. 
Sirkeciden tren 12,10 dadtr, 

, 
1 

ŞARK 
SİNEMASINDA 

Dün gece gösterilen 
BRİGİTTE HORNEY ~ JO. 
ACHİM GOTTSCHALK 
ın en son çevirdikleri 

SENiN GiBi 
BiR KADIN! 

Fransızca sözlü aşk ve genç 
lik filmi pek büyük muvaf
fakıyet kazanmış ve seyiT
cilere hoş 2 saat geçirtmiş
tir. Matineler: 2,30-4.30-

, 6.30 Suare 9 da , 

yona vermeerl, (3562) Gaziantep Nafıa Müdürlüğünden 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Islahiye Gilmrük memur evleri yanm-

•ı ş ç ı• A R A N 1 y o R ~.kurutma kanalı ve imlA işi olup keşif bedeli (16996) Ura (33) kuruş-
2 - Bu işe ait evrakı mü~bltı> sunlardır: 
Keşif hülA!-a..ı m.,<Rha c;llsilel fiyat cetveli, h\Wls! ve fennt ıartna-

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tu··nel me, eksiltme ııartnamesı. mukavell" prnj~i olup her ıün Nafia Müdürlü
ğünde görülebilir. 

lcletmeler·ı Umum M .. d.. ı·· v •• d 3 - Eksiltme 3.4.942 Cuma günü saat 15 de Garlantep Nafia Müdür-
~ u ur uqun en Ullllnde te$ekkill eden eksiltme komisyonu odasında yapılacaktır. 

İdaremiz Şişli tamirhanesi için imtihanda göstereceti ehliyete ~re 4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacakttr. 
saatte !5 kuruşa kadar Ocret verilmek suretiyle 40 soğuk demirci ve 5 - Eksiltmeye girebilmek icin isteklilerin (1274) lira (72) kuruş 
tesviyeci, on beş elektrikçi, dokuz bobinör. üç dökümcU ve altı tornacı muvakkat teminat vermesi ve 942 yılında Ticaret Odasında kayıtlı bu-
ile ve yine saatte yedi kuruş ücret verilmek suretiyle yirmi bobinör çı- lunduğuna dair vesikayı haiz bulunma"ı ltızımdır. 
rağ!na ihtiyaç vardxr. 6 - Teklif ır.ektuplarr 3 Uncil maddede yazılı saatter: bir saat evve-

Askerlikle alakası bulunnnyan imeklilerin nüfus hüviyet cüzdanı, tine kadar Nafia dairesine getirilerek eks iltme komisyonu reisliğine mak-
hüsnü hel kAğJdr, şimdiye kadar çalışmış bulunduğu müeı.:seselerden almış buz mukabilinde verilecektir. 
olduktan hizmet müddeti vesikaları ile birlikte 23.3.942 Pnzartesi günü Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü maddede 1azılı 
idarenin Metro hant zemin katındaki Zat İşleri ve Sicil MildOrlliiHlne saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatıl-
ınüracaatlan lüzumu pildirilir. (3600} ı ~ rnış olması ıaznndtr, Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3368) 

VEFAT. 
Ruhiye Samurkaş'm kocasI, Deniz 

Kurmay Yarbay Tevtik Samurkq, 
Nebahat ve İptehaç Samurka'1ann 
babaları. Eskişerur Tayyare fabrikası 
kimyageri Med.lh, karıeslerl Semih ve 
tl'nal'ın dedeleri sabık Maliye Neza
reti müdiranmdan mütekait 

RİFAT SAMURKAŞ 

rahmeti rahmana kavuşmu~. Ce
nazesi bugünkü Cuma gO.nü 11,30 da 
Çarşıkapı Yeniçarıt sokak 4 No. dan 
kadlırılarak namazı Beyu!t camlln
de k:ılmdıktan sonra ebedi istirahat
gthma defnedilece•tir. Mevt! rah-
met eyliye. • 



Bahisler 
< ... w,m a anotde) 

W ._..k ile Graf Voa lpee arta
Jalannı bot mabatlar utrunda feda 
[İ&lllllllİllılt oha7dı, bqiln dinde lnsil

serçekten tehdit edeMlecek 
lıir clomınma balunardu. 

* * '* y ul"9t. öattnriiscleki ilkbahar " 
,,.. eenuında brac:epbeleria

• mlwer lelaine .... inldtıaf edene 
.... demek iri diinJouwı alacajl 
7mi tekin btf79tle deni.ı.rde ta-

•ntln edeblleceiine mDrNrce -
~ betlammltır. Bellri dinJr.ı 
'9lf bir TrafaJbr'nı arife slnlerini 
:ra1170r. Acaba bu arifeden 90lln 

we1ecek Trafalbr büytttı ba7f'UDllll 
~ taraf lewıinc 'H he7eean !cinde 
t..ıt edecekl 

Ba Atırlan )'U&l'ken aibnlmde 
ca9Janan bir hab~ b:rdetmelı 
-...ıne bpılclnn. 918 bida,.dİldt 
Alnfan denb harp .mektebinin JııiU
.-cıe bir merasime sttirak etmit
tilr. llerhimdea IOnra mektebin ku
mandam Alba7 Von Ekidi. talebe)'e 
ldtaben &7DflD l'l IÖaleri aö7lemıttı: 

- Alman,.. ile Jnciltere araam
~ bayat m8cadeleıaini biç bir kara 
~ebesi balledeme-,. Bu:e 7enl 
bir lbJarak lbtmchr. Fakat bwıu11 
il:IDcl bir SbJarak delil. bi6im icin 
lıir Trafalbr olmam tlnmdır. 

Bir Trafalbr için haaı:rlammı o 
~ Alman dcmamnanna ne ha
,m bir llabet nulp olda. Almannr.a 
,.at afaklana qıfmı açmak için in· 
.. edilmiı olan o bii:r61r filo Sbps 
11manmm solak aalan altındaki b
nn&~ mezanna sömfitd6. 

iacln Ahnan semilertnln 1nanan· 
.. mevlııilerlnl itPI etmit olmalan 
1lnm selen o pmqlri talebe, timdi 
Ahmnnda fiaertnde c!analmı}'& baı
baan kanaat lmrtmmd.."l Pon Blddlnin 
bndilerine o aman ıiir bir ... ıe 
ll:rlemit oldatu bakibtı acı acı ba
tldadıldan mabakkaktır. R•et, Al. 
Dml7&1DD lnsiltere brtııında ..m
'9tini ancak bir Trafalbr ta:rin ede
blllr. 

Büyük Tezatlm 
Diyan Hinclstan 

(Bat tuah s incit IQfa,da) 

INillslere b!'ll npılm Dk hareket 
H30 ...-inde batlamlftır. Gandl'nin 
NW'li"de toplmwı milli7etetler "ıid. 
...... ..ıaı.emet. e b11mnılardır. 

1.tı-.ı.r ıtiren bu dnamlı .. aeaia 
d:•delnln Mticui; 1935 .... incit 
.... parllmento.ud;m caba :reni 
1J1D-.aı111 hiUdbneti baama olmattur. 

Blacliataa lraılum ...... , bu 

~-tberine~ 
lrmnm. J'Ulne s&-e, 911111111 ftl 

... ftldline bi7lk aaMhl7etl• 
Wdr. la.de .....ı o• hir federal 
..... lmralmapa ela 7lae bitin ıa..-

aını TelııUbliD etiadedlır. - • 
1c a.uı meHle -müdafaa. 11arid 

........ din itleri- hü1rmdıa bnrler 
,... tlD1IJl AlllalMti 41bl" 

• Bundan _. 18 .uffeler 
Oftllll'h•. 

. 
BAŞ • DIŞ • GRiP • NEZLE • KIRIKLIK • SOGUK ALGINLIGI· ROMA TIZMA • NEYRAUI 

Ve Bütün Aqnlan Derhal Keser, isim ve Markaya Dikkat. G R 1 P 1 N Yerine Baıka Bir Marka Verirlerse Ş-ıddetle Reddediniz. 

Satıllk Emlak· 
Emlak ve Eytam Bank--"" 

l!&M Ne. '1 Ml!VKll ve CiNSi 

x '" 

X SOi 

56'7 

1112 

118'1 

1583 

1883 

Mil 

Beylerbeyi ao.taacıbqı Abdullabala mahalı.t 
eK1 Aa~e 1eaf Arabacılar 10kalt elkl 7, 7tlfti 17, 
11 numaralı 14,Soe metre murabbaı tarla 
Cenıelk67, Cenıelk67 cadden Tqocalı eski il 
numarab 9'7.M metre murabbaı ana 

Be)'otl11 IOremltçt Ahmet Çelebi Malı. c.mlaltı 
aokatı 2 No. la 1'14,31 metre murabbaı harap b· 
rakolhane 
Jtadtk61 Bostancı Mah. Çatalçeşme 10ka1ı ~ 11, 
15 MOk. :reni 59 harita 59 numaralı tabıninen 
351,28 metre murabbaı ana 

Be:rollu Panıaltı Malı. Dolapdere eaddeıll ada 112, 
pafta 58, parsel 10 kapı •ki 2tl8, r.o. 272, JUi 
2'74 No. hı 183 metre murabbaı ana 

Galata SUitan Beyuıt Kemank.. m•h•D..t Mum
hane Galatuara;r ı•.ı..ı caddesi •ki 1. ;renl 1 No. 
hı tahminen 58,JI metre murabbaı dOkkAnın 1111 
hlueai 
Kadık67 Hasanpqa mahallesi eski l'alk Be;r, ~ 
Kurbatabd.ere IOkatı panel 8 kap! •ki S MGk. 
78DI U/8 No. hı 91,40 metre murabbaı ...... 
y.,uıray ttmranl7e mahaUeli elkl ~ 
7enl ~ IOk-tı elki 10, 7'lfti 12 No. 1u 114 
metre murabbaı ana 
Kadık67 Ruhnpqa mabal1eal •kl Ralitala, ,....ı 
Mmrlıollu 90kalı e1ki 18 MWt. J"9lli 45 No. la 
71,29 metre murabbaı evin 1/3 hlsfesl 
llmtnhil Ahiçelebi ilah, y~ ,,. ısabkh.
Me;rhane aok.aklaıtnda pafta M, ada 417, panel 
11 kapı eski 40. 40 Mllk. 1enl U, 48 No. lu Jll 
metre murabbaı ahpp dOkklam 4134115120 bWed 
I'__., ltQçQk Mustafap111a ~ebaUm AbdOlael 
palJ cadüsl ,.... - ............ ,. bpl 
eUi llS. ;reni 22'7 No, lu 72,IO metre murabbu 
lll'ADID 1/7 hı.eif 
Kadık67 Cafer ... ın ..... 111 JIMI ...._ ...... 
~ 2'7, ada n, panel 8 ve 2S kapı •ki il, ,..ı 
11, 14/1 No. hı 114 metre murabbaı 2 ara 
~ Ubıepap .. tnvt Be:r ~ 
pafta 11, ilde il, ~ 1 upr eakl 11. IO ııama
raB 7S metre mutabbm lkı ......, ... 711/DCO 

h--~J' Bacı Kalunut mahal14'fl Anbarbılere .,_ 
kalı eski 9, 11 :reni 11. Mo. lu tahminen 8000 m.et-
re murabbaı Çiçek tarlaaanı mQftemll evin 14/e 
hiuesi 

1001.-

u1.-

1Ttt.-

iM.-

111.-

•.-

114.-

114.-

TM.-

15M.-

nı.-

Tll.-

2764 Be:rotıu BOlbül malıaDeıd Kdbmnu C*Sdell w Mil.
Serdarı Om• pap c:addeıd pafta 41, ada 117, 1*• 
ael 21 apl eııki 121, 128, 121, Ye. 111 No. la H2 
metre murabbaı klrslr ..,. 

ıue ~ Da;rebdpl mabaDell BG7lk ,.m ı.mt 117.
avlmu pafta 17, ada 111, ı:ıar..t 41 kapı .at :re-
ni M Mo. la 41,iO.metN myrabbaı kArsir od*nlD • 
1/1 bı...t 

ntı llmln6ıri1 Ahl~ebl mahallesi Llmcın lakelesl e.d• 4U .-
d-1 pafta •. -. 441, ,.raeı ıs kapı eski ee ,.m 
15 No. lu 18 metre mural)baı illtQnde oduı .olan 
lEArsir dQkklnm H8205/1477440 hi-1 

3170 Salur~ lıich'U ~ laartta 107 klıpt 1. 4, 1 171.
No, 1u 881 .metre m~bbaı ana 

llD Ba1ark&:r tndrll çUWii harita 140 bpl 1, f, 1 220,
No. lu 551,20 ın..-. vıurabbd apa 

sın Bakırk61 tncirli çtttllli hartta 148 kapı ı, 4, a ISO.-
No lu aıı&,17 metre murabbaı 1ina ' 

1178 BatırkOT' İncirli çJttUti harita 311 kap ı, 4, ı 211 ... -
No. lu 858,58 metre murabbaı ana 

1178 Ba~ tndrli çlftlllj harita 301 ~ 1, " s 171.
No. ıu 889 metre murabbaı ana 

&1'19 BaJDrU7 incirli çlftllll a. " s Jfo •• ""'° ...... 111.
re m~baı ana 

1111 Balark61 !ncirU clftUl1 1, 4, S 1'o. la IOlıM ..e.- MI.-
re lllUNbbd 

1S11 8Qsrk61 h.mtl clftUll S. 4, 1 No. la ft'-17.... 118.
n mura..,. ana 

11M lle10iJu ~ m•""lll ~ ~ -
bil pafta ıt. ... 412, panel il kapa elld il. ,_ı 
ıa, w u No. ıu 171 metre murabbm ara 

llt1 Yenlk&y Panal7a mabaDeal e.Jd Kôa.,a, ,.m 11M.
ltakule aokalı •ki 11, :rem 11 No. 111' ta1n•nen 
1'78 metre murabbaı arsa 

11M Yenik61 A)"anikola mahalleli Keresteci 90tall ... no.
ki l'l, yeni 25 No. lu tahminen 70 metre murab-
baı ana 

UM Be7ollu Kaqoncukullulu mahalleei Samana All ıse.
_..,. Jı:Ornllçi pafta 19, ada fit. panel IS lrapl 
eakl 23, yeni n taJ il. 57 Mo. 1a • metre _.. 
ra'bl9d •na 

H40 a.,othı BllMI ın8ha11ell 'hnebcl _.... pa1'a lM.-
tt. eda •· panel 11 kap1 ald 20, n. 79ld 11 lllı. 
ıu il. 75 metre murabbaı ana 

Yukanda 8*eal ve tafllıata JUlb ~ IDllllkl'Der ...... para le w 
puarlık uaııo De atılacaktlr. 

~ iftirak ..... mukadder tometln Ja.de -. ......_ 
tinde tlmlDat ~ ......... . 

NOT: 
X •etli sa~ menıtalWrln lhaı.t Umum MUclldtlPD tHv'IWia~ 

arzedUdikten IOlll'a )'apilacaktır. (121) (1111) 

......................... ______ , 
lnıaat Fen Memuru Aranıyor 

Demir ve Tahta Fmr•alm ı 
. Türk Anonim Şirketinden 

Nafia l'en mektebi tnpat ltıamından maun ve aprl 10 .-neUJı: 
t4pilbesf o1dutuna dair v...ıt ibraz edebilecek bir lnfut J'en me
muruna ihtinclmn vardır. Fabrlkamtzda lı:endlllne 'Nri1ec9k +aaııe 
inpat KontrillörlotQdilr. Taliplerin ftVl'8)u mOsbttıalerVle birlikte 
Fabrikama Müdüri79tine müracaatlan llln olunur. 

1 kıııı Ln aııııı '.-1.ıtın,ılma Komİ,\oııtı ILırıl.ırı . . 

ı ........ .-..u...,. • .....:........ .o...u111 .. u, .. ,,., 1'urut "'an .ı.ıo ıuueın i-
ıAç ve mabemenln %9/11142 Peqembe l(lnQ Mat 15 de Kuımpqada bu· 
luaan Deniz Levazım satan alma komll)'onunda 1171'1 QTJ taliplere de lha-
1-1 yapılmak ll.aeP. puarlıtı JtaPDacaktD'. 

2 - tik teminatı ll220) Ura 21 lı:uruı olup prtnam..t iter ıoa it 
aaatl dahilinde m~r komlqondan bedelaiz almablllı<. 

1 - İsıeklllerln beW lfln '"' ... tte 2490 uydJ kanunun lstedttt ve-
aallde birlikte adı- ..:en komlqona müraeaatalan. (Mil) ...... 

100 Adet Toprak atm17a mah8u• kt\rek maa -st 
100 '" Toprak kasman maa AP 
20 " Saç el araban ( •e bulunmadılf takdirde tahta da olabilir) 

IOO ltllo Grafitli &rm~ salmastra 22 ve 24 ml1ll. ~ 
IOO Metre Tel kafes IO Sim arsmaa (aGmune llpl) 
20 Adet Demir çupuk 8000 x 12.1 ~ mim 
30 Kilo GelvardaU 90ba t.el1 1 1İı/m (lJ 
ıo Ton Karpit IO x 50 
IO Adet Siyah AC levha 2000 X 1000 X 1 m~ 
8 Adet Gıuvan.lzli ue 2000 x 1000 x 2 mim 
4 .. " • 2000 x 1000 x 1.1 .. 

llO Kilo Grafitli Almaatra (lwflU1l teı.tz) 1/4 x 1/4 
200 " " " " " S/4 X l/f 
100 " Pamuk " S/18 X 1/11 
111 " " " 111 x M 
200 .. .. .. 1/8 x 511 
49 • Grıtfttll ..-.-. t mfftl 
40 • " • • • 
• • .. • ıf • 
eo • " .. ao • , 

116 " lci telli Jdliqer kllıdı 2 mim 
l~ Adet MUl\telif demir vida bavta bqb 

Yu1uında 7Udı 7lrnıi bir kalem malaemenin 21/J/NI Pbart.l d· 
nO ...ı 10 da Kamnpqada 1ııuhınan Denls Lnuan .an alma 1ı:cımı.
J'OllUJ'da puarblf npllacaktır. tatekUlerla belU dil ve .. u. mezlı:Gr 
lfl'llftls1ona mOraeaatlaft llln olunur (HM\ , ................................. . 

Dnlef ,,.... rofları ,,,., •• ldar..ı ····••rı 

1llluilUam pciısta Mftrleri ;rolcu navlualarma 1 Nlaa M2 tarlbblclerı iti...._ 3'Gade cın um npd.mqtlr. Acen~ iahat' alınabilir 
11118) 

. . 

NÜAO $SWlll 
V-'MÜllDt•ia 

e.tUt'A< • .... ,.,. ..... 
• 

MÜTEHASSIS BiR RADYO 

ŞEF TEKNiSYENi 
aranıyor 

Biyiik Bir Radyo Tamirat Atelyeaini Llare 
edebileeıek Mealeii eaash bir surette bilen bir tef 
teknlıyeni aranıyor, 

Taliplerin Posta kutusu 1147 adresine yuı De 
mtiraeaatlan. , ........... ------..----------
Muawıııaeo oede1I Ml,&JUU U&aD 21 adel telli dm ~ 

M/4/M2 Pwrwembe ıono Aat H de kapalı sarf uauli)'l• Ankanda idare 
blnumda toplanan merkea 1 uncu komlqo •tm attnacaktar. 

Bu ttıe llrmelı: llti;realedn 3450 liralık muvakkat tem.inat De bml
nun tQta ettltt V99ikalan ve tekliflerini a;rnl ıon saat 14 de kadar 8dı 
"980 kombı:r® relalittne vermeleri llzımdır 

Şartnainelr paruız olarak Ankarada malzeme daırealnden., BQdmw 
papda t•elH>m ve mvk ııeflillnden temin olunur (dM) 

Tiirlclye Cilllhilrlyetl 

ZiRAAT BANKASI 
ICmu1ua 'llrtlll:- ım. - lecmaJeal: 100.000.000 TGrk una. .,..... " 

~8DI adedi : -
Zirai " Ticari ber ae.t baab maameleled. 

Pare biriktbealeıe Zl.lff Ura lknml1e veri~ 

Ziraat Bealrallftda tuınbuah " lb 
4 IO Uram buhmanlan MDD t defa 
ollna 111re 1kraıni7e dallb'wktır: 

' 

' 

4 fıll-' 1.000 Lll'lıllk 4.0llO u... &.INldc 1.000 U.. 
f • - • l,IOO • 1IO • • • 4-IOO • 
f • llO ., 1.aııDO ,. 1IO • IO • 1.100 • 

40 • { , . • 4.IOO • 

DIKICAT: a.aplanlldül param ..... IOIDde IO ~ 11111 
d~ IJirindJW cı1C1111 takdirde .. IO ,..._.,. ~. 
lfwa'ar .. de t defa il B716l. 11 81rlnelkln-. 11 Mart .. 

u ilama. ıafthlertae ~tb 


