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Hakikatleri oldu
ğu gibi görelim 

23 Nisan bayramımız 
Yurdun her tarafında co_şkun bir 

sevinç dalgasile kutlandı 

Şark cephesinde 

Fin cep
hesinde 

Ruslar 14 bin ölü 
verdiler 

Yazan : Asım Us. 
~lerde bazı a~daslamnu 

T.tirldye ile yabancı memleketleri 
haJ"&t pahalılığl bakımından moka. 
Yeee eder ~ldltlc neşriyatta bu. 
lanılolnr. Almanya, ttalya ve Bal
kan memleketlerbule hayat paha
hltğı nltıayet ytizde yirmi beŞ, otur. 
nisbetlndc olduğu haldi' Ttirkiyede 
Yilzdo u~ ytl7.. derttesine çıktığını 
Yazdılar. 

zorl\ı1dan olduğundan fazla da gö
rüp brdbinliğe de düşmiyelim. u~ 
nutmayalun ki bu tarzda bir bed· 
binlik memleket h<'sabma. fayda 
değil, ancak zarar getirir, 

Reisicümhurumuz miniminileri Çankaya 
köşkünde kabul buyurdular --o-

Alman pike hücumları 
devam ediyor 

Bu neşriya.t, son günlerde Bal
kanlnrdıı. \'e 1sviçreye kadar mnh
tcıif Avrupa mcmlelictlerinde &e· 
nhat ynpınıs olan bir dosto~o
ZQD bu defa memleketimize döndü
ğü sıraya te9adüf etmiş. Onun için 
dikkat ve a!Aka:.mı uyandmnış. 
Bir knç guu ev\·eı kendisi ile ko
na~rkcn bu bahsi açtı: 

- Rilıni)·orwn, gazeteci arka.. 
daşlannu bu yazılan hangi kay
naklardan aldıklan malfımata isti
nat c:llcrclt ~ zıyorıar? Ben bir kat 
ay içinde yan A\nıJHl), dolaştım. 
lllnht•lif memlekrtlcrdckl Jıa:rat 
§artlnrmı )·alunılnn gördiim. ' 'Fa

Ulusal egemenlik ve Çocuk 
Bayramı, diln şehrimizin her sem
tinde büyük ve sevinçli törenlerle 
lcutıanm~tr. Havnnm kapalı oJ... 
masına rağmen şehrin yüzü gül
müş, minimini!czin yükselen ses. 
leri her tarafı inletmiş, Onların 
neşe~ ve s:filcr yilzleri hepimize 
yurt sevgisini bir daha ıiıçten du
yunnu§tur. 

BEYAZITI'AKl
0

TÖR~ 

lan mcmlc!kctt.c h:ıynt pahnhhğt t< .:-""'-'r6f':ır Miniminilerin 
müsar •• eresi "°dur, bizde i<ıo budur., yolwıda 

Yazılan o yazılar tamrunen hatal:
du. Bir kere iki memleket arasın. 
~ hnyat palıabbğı baknnmdan 
doğru bir mukayese yapabilmek 
için hallun yaşayış şartları ara. 
&mda e,<jldllk ve benzerlik bulun
lllak 11\zmıılır. Bu esaslı sart ise 
hlı; bir ta.rafta yoktur. Harp için
de olan memleketleri bir tarafa bı. 
rakalnn. Her suretle tııraf"-11 bir 
ınemlt1<et olan ts,·içrcyl ml<oal ola.. 
•ıık gö t.creylm: Om.ela ben tstıın
buJon Pempslaa gibi birinci sınıf 
otelinde otunlum. Fakat yemek ve 
Yatmak l!:in burada Peraııalas 
ltlUşterilerinin verdikleri paranın 
~ mi llni ödedi:.t. İ.s\'lı;rede mar
tın on altısından itibaren şofaj 
umumi urette ya..,ak cdilmi~tir. 
Sebebi könıürsüzlüktür. Falan 
Qlemlekcthı en yUksc."t\ mıfta bir 
oteline gtdlyors~ııuz. Sabah kah
l&Jtısmıla bir gıram tcreyağr bula. 
ıı:uyo unuz. Şunu \·eya bono an
)'orsnnuı:, yok ce,·abını alıyohu· 
nuı. Vonanistnnda adam ba.5ına. 
J;Uncle ,·erilen ekmek elli gıram
dll'. Bir tarafta bir çol< yokluklar 
lçincle> olan. diğer tarafta harpten 
e\7\·ele nishetlc baıı ~ya bir l~aç 
lllh il fiyatla nlınabilen bir memle
lıet bulundnf;runu dibiiniinUz. Bu 
b:lemle.ketleri birbiri İlt> mukayese 
etıneı. doğru mudur? Demek isti
Yonım ki bugiin Tüı·ldye Avrupa
<la tnrnfsız bir nıC'mleket olan Is
\i~reye ni betle dahi yine bir cen
llettir.,, 

DostumU%UD bu özlerini olduğu 
gibi bnraya kaydediyorum ve mü
taleahırmda kendisine tamamllc 
hak veriyorum. 

lsvlçrede bir yabancmın birinci 
lllllı:f bir otele verdiği Pansiyon 
ticretf Perapal&.4'takine nlsbetlo 
hngibı Uç misline ~danı!':f olursa el
bette bu memlekette bayat pahalı
lığmm THrkfyedco daha ehven ol
duğunu khnse iddia edemez. Ya
bancı kaynaklarıhn gelen bir ta.
!inn prop&gı.Ulda neşriyatı da mil-
1etıer arw ı hayat şartiarma alt 
llıukayeselerdo !'alim bir esas di· 
Ye almamaz. 

narbln memlekethnize getirdi· 
b1 bUyflk zorluktan inkir etmeğe 
l'lıahal yoktur. Ba yold1tkl fenalık
larta mUcndcle ~in ~alı~m.ak lhtl
~·acı meyifandaclır. Sıkmtılarunm 
'h:lemiyelim. Fakat ~ald 

Japon hariciye 
nazırının nutku 

Yakında 

Dtln blltün mek.. 
teplerde mlnlmlnller 
tarafından mUaame. 
reler verllmlştır. 

Bet, altı ve yecll 
yaşındaki ya.vnıla • 

nn göst.erdikleıri mu. 
vaffaklyetJcr, bllyllk 

Al ı l 
aııuıı ve takdirler 

manya ve ta yanın toplamışlardll'. Re. 

hazırlığı anlaşılacaktır ' simde htlkllU lleeel 

1 

ilkokul talebelerin.. · 
Tokyo, ZS (A.A.) - D.N.B. den lklstnı verdlkle-rl 
.Tapon hariciye nazırı Togo lkUaat müı;amerede ı-örtL 

birliğinde bir nutuk aısyıtyerek demif. yoru:z;. 
tir ki: 

Mihver devletlerinin Avrupadakl 
faallyeU yakmda mUsbet yen! bir gt. 
dl§ alacaktır. Almanyanın ve İtalya. 
nın büttın aakeı1 harckeUere iyi ha· 
aırlanmı§ oldukları gelecekte anlaşıla. 

eaktır. 
Doğu ~ada Japonya, Mançuko 

ve Çin araamdakl işblrıiği şimdiye ka. 
dar olduğundan fazla aıkıla§Jnıştır. 

Harp çıkar çıkmaz Tayland tle bir it
tifak yaptık. Jaonya Hlndlçlnl ile de 
BJkı bir işbirliği yapmaktadır. 

(Devamı Sa. 2 Sü 5 de) 

Mosf<ova elçimiz 

Livil 
Japonların Madagas· 

kar' a askeri heyet gön· 
dermelerine müsaade 

etmedi 

MusoHniye verilen 
cevap 

(Yazuı 2 ncide) 

' mo saat tam 10 da başlandı. ı cemiyetleri birliği mümessilleri ve 
Mektepliler kendilerine aynlan auısı hazrr bulunuyorlardı, 

yerleri almışlar ve mernsimc aske. I İstiklAl marşını ve bayrak çek • 
ri bando tarafından çalınan istik. ıne merasimini müteakip çocuk e. 
ıfıl marşr ile ba:.;kınmıştrr. Bu s·. sirgeme kurumu adma kürsüye ge 
rada baynı.k çea:me merasimi de len Doktor Fethi Erden çocuklara 
)ııpıı.DUŞ.! meyda_~ . dold.uranlar şan' Jıi~n heyeeanlı bir söylev ~. 
lı bayragımızr goğilslerı kabararak mişUr. Doktor Erden bayramın 
sc!ıimla.mış!a.rdrr. mfuısı ve mahiyeti hakkmdıı.ki izah 

MOblm Alman kav
vetterl garbe 
ıevlledlllyor· 

BerllD, ıs (A.A.) - Alman orduları 
ba§kıımıuıdnnltğı tebliği: Mcrnsimde vilayet ve belediye, lanndcın sonra çocuğun dünkü ve 

p:ırt1 , çocuk e©rgeme kurumu ile bugiinkü durumunu tebarilz ottir ~ 
Doğuda, münferit .Alman taarruz 

hareketi muvallakryetle bitmiştir. De.. 
nlz ve eimal bölgelerinde dü§mtuıın gı... 
rl§tlği mevzll hücumlar yanın knlmrş_ 

ilkokul yoksul çocuklara ynrdım (Devamı Sa. 2 Sil. :J de), 

Birmanya cep esinde 

1 Mareşal Fon Der 
Goliç için merasim 

1915 - 1916 yıllarında birinci ve 
6 ncı Osmanlı ordularmın kuman· 
danl.tğmı yapmış olan Mnrcşa.l .Pon 
Der Golç için memleketimizde bir 
merasinı yapılacaktır. Haber alclı
ğmuza göre Alman Generali Dur 
bu mera.simde 'bqlunmak üzere 
dün Anka.raya gclmi~tir. 

Poıitika: 

tır .. 
Bazı sa-. tayyaresi t~ldllcrl, bu 

gece Staliııgrndda bUyUk bir Sovyc t 
siltıh fabrikasına hücum etmişler, he. 
defe müteaddit tam isabetler kayde. 
dere k ya.ngmlar ve infillLkler ÇI)aı.r. 

ıruşlardir. 

Kareli Be.rzahmda, FinlAndlyn kuv 
veUcrl Svir mnağı cephesinde on gün 
süren çarpl§lllnlar esna.sında 150 dQş.. 

(Devamı Sa. 2 Sıi. 2 de).. 

Harp eko .omisinin 
g~çlü . leri 

.... ----------- -----------..... 
Sulh zamanının ekonomik faaliyeti harp za
manı için bir mikyas vazifesini göremez, çünkü 
artık bütün ihtiyaçları tayin eden müdafaa 
zaruretleri vardır. Müdafaa zarureti münferit 
iktisatçıların değil devletin mes'ul makamlarr 
na aittir. Hatta buna tamamen askeridir 

diyebilliriz. 

Yazan: SADRİ ERTEM 
Şiddetli çarpışma- 1914 • 1918 harbinde ani ola- 1 yanmaktadır. De,·Jetleri hazan da. 

mk, \'e 1989 harbinde her glin ye · 1 act"ml olc1ukla.n "llhaya. el .abnaya 

lar Oluyor j • bir :ıanıret halinde kendini hi~· ... e,kcdeo sebepler nazan iktısat-

1

..,cttiren devle-t müdahalet'lllğl ulh • çıiarın , ·eyahot uzun sa~lı filc:\zof
:r..amanında serbest bir halıle ku- lann icat cttiklr.ri fikir oyunları 

Çungklng, 2S (A.AJ - Neşredilen rulmu" olan ekonomik nizamın zn- de;;llrlir. Harp içinde olan Yeya. 
tebliğ, Blrmıı.nyada .ileri Çin birlikle. ı-uri olarak saha .. ııu daraltma.kt.n-
riyle Japon kuvvcUeri arasında, Tun· dır. F.n liberal ekonomiye <;ahlp o. hut har~ln tehdidi • altında hulu-

l gu §imallıide Mtuıdalay demlryolu u . lan bir cemiyet tac;an ur edelim :-
0 c~~·~·~tlcr ~erd~ ccmly~te ~c: 

zerinde Piginıuıa civarında şiddetli onun harp ekonomi 1 tamamen 1 ett k crı cemıyetin men antııu 
(Dcııamı Sa. 2 Sıi • de) dedet müdahaleciliği esasına ela- (De\-a.mı S üncUdt') 
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Amerikan hariciye 
nazırının 6 cevabı 
V&flılı&oa, :U (A..A) - DUnkU ga_ 

zetec:Uer toplantısmd& Amerika hari
ciye nasın K. Hull'e eorulaıı auallerle 
hariciye nazmnm verdiği cevaplar 
~unlardır: 

ı - Peru cUmhurrelalnlD yakmda 
VBfington•a yapa.cağl ziyaret hakkm
da hariciye nazırlığtnd& bazı tatalllt 
var mıdır? 

- Bu hususta henUz tafallAt yok _ 
tur, alınınca :nqredllecekUr. 

2 - Londırada Avrupanm muhtelif 
merkezıerlDden alman bir takmı ha· 
berler netredllml§tlr. Bu haberlere gö. 
re Romada sulh taar:rezu mahiyetin
de bir hareket belirmektedir. Hatta 
ayrı bir aulhtan bahaedlllyor. Bu hu. 
SU.ita blr§ey söyllyeblllr m181n1z? 

- Katı bir teyit almadall tefllirde 
bulunamıyacatrm. 

3 - Ru..yaya karır muharebede .Al.. 
ınaıı.1ara yardım etmek iÇ1A :tapu.ya 
hariciye n.um K. Suılertn bir milyon 
a.aker gönderecellDe dair Nnyorkta 
bul haberler Çl]mıqtır. Bu haberlei'e 
ne denrlnlz? Eter Maca.rlatan, Roman 
ya ve Bulgari.itan Almanyaya yardı· 
ma devam eder1«'8e Amerikanın bu 
Oç :memlekete kaqJ da harp a.çacatı_ 
na dalr K. Velleıdn geçen batta .ısy. 
1edilcler1 ~ da tatbik edlle
bDl mi? 

- HMf•lıerl beklemek n oldufu 
gibi g!Srmek daha fY1 olar. Mevslmaiz 
t.etıslrlerde bulımmatı aevmem. Bu, 
lıtr suete habertDdm ibarettir. Söy_ 
Hyeoek aazam yoltbır. • 

-& - Bir Aıjantln gemJai zedelell • 
mflllr. ArjlmanJn tafatMS bubmdu • 
tmw. .,anı bu lı"di9anln bir t»pldııl o. 
ıac&«un za~ mlllllılıl 1 

- Ba lftnıer deTletleırtrıtn Meap
.. barelretlerbıfn yeni lblr deIJlldlr. 

5 - ll"ıramadakt durum hakkmd& 
bbe ne ~bllirslD1sT 

_ - FnııMaı mftlet.ln.ln vatanaeverU. 
tim. ldyuet:lne ve hOrriyet &§kına 

1ımm blr 1Um&dım oildutumJ tekrarla... 
~ iM.erim. KllmıN a.çQıoa taraftar 
anıarlarm Frraıurayı mDın~ teallm 
eGmk a.... .......... mmettnr idare· 
'9 91') J 1 

HDI gtlnDeık cıldcı. acm& 

Cllllc 'bir .. ,.. 

• - Lbel ıadStwww proı1ı11ıto toın 
ı•m.em "NNll nı.n.:s bCl,CUC elOIJl.. 
ti memaruınm hm ebthd tıeAIU' eder 

VA Kit 
-------------~------------~--~----....;:_~ 

24 - ~ - 194! 

larll cepllealade 23 . b 
maıı~r~;=~~" nısan agramı 

Orta şark 
tebliği 

Tarihten bir yaprak: 

taarruzıar sırasuıd& dll§man, birçok ( B~ tarafı 1 inci ldfl/aıdo) laalde Ç&nka7.,a Ptereık KDll Şef Muhasaranın rotu 
sllAJı ve esir kayıbmdan b&fka H IQ miştir. Bu ...- emımle fUDları nYlcümhur ı.Od Ye remtaıan tara. 
ölU vermı,tır. Aynı keBimde blr AL söylemiştir: tmdan kabul edUmiflerdlr. Bu em.ada ........ ıs (A.A.) - fJlliJis Slıa'a, Aralıleten• • '1t. •bava.. 
man te§kUine karıı yapılan dllfmaD .. _Eskiden bi:rçıok işler aramn. Bqvekn Doktor Reftk Saydam 98 han. kuvvetleri orta il.ık lmD"'D- dar" tlrla lıılr flllarldlr. Ydlafta Ye.. 
taarruzu karıı tarafa kanlı kayıplar 1a çocuk en 30llr8 dflşQnGldl kil • Kaartt Veklll 11--.s Aıt Y1lcı!ıl ile l'L ~ t.eWiji: mea'e PQl&llla&bk ,.... lııa l8blnle 
verdlrllmek aureWe akim blraktırd. çük bir meseleydi. Fakat bugtln, ı.k:Qmb1lnm yanmda ~ 20 - 21 Dillım ve 21 - 22 mı.. et Mklz stbl boaılmeclu dıanar. e.... 
ml§tır, CUmburlyet deVrlnde bO.sbllUlD Bu mDnuebeUıe Qocuk 1111111 1 ma. geoelert ' bomba tanarelerimia talar llııuaJ'a ~ ICla pllr, sa· 

Afrika §iınalfrrıde, her iki taoaf.. bqka blr fikir hlldm olmqtur." nmu ~ Klrklarell ..... dok- Blnaall llmepma 'te 'BIDluldeld 7d ..._ ..,..._, .-&nla..,. lu'a 

tan devriye faaliyetleri yat*mi • Bunu müteakip 86 ncı okuldan tor l"n&t Um&7 relaloGllllmla ..,.. clliel' Juııdetl4ll'8 ht1cam etmJelerdir, ~ ..,....., 
tır. Pike, 88.vaf ve av~ SWıeyli Yüksel ldlnllye çdmıllbr. JUftlan ı.kkmd& lab&t ,., '""· Dene, llartu1ıa ft Timimi belı.. O... IM'aJl lıılr - ""8 tıu1f 
mürekkep önemli bava tetkilleri, Arkadqlarma 23 Di1am aııJamı. cnr. lııDlll feıt ,.-nuıara .,n ~ .._ llltDde de pcc b0cıqmhn yapd. .-ı ........ llııMtrb' - udır. 
gündüz ve gece, llalta ..tumdaki tır. SWıeyl&dan 90Dra Erden YU.. ıatta bul1alımQllardır. ..-. Aftl1anam gtlDdls ayDf r-w. ~ ft .,... .,1uuı. 
askeri t.emlcri hava alanlar.- ba eel adında bir talebe de 23 niııeıı Zlyaretçi mtntmhıtMft ...... ar- 1lllceleıde ttlau' fad1ette l:ııahm- clM ._.. ··-eh-.. Mlı'* ftld& 
§anlı taamızlıarmı tebvleauıfJar • halmnda bir tlir okumuttur. edtlmlftir. ÇU1J1aıa HP°""" .,..._ 8ll1a' daha batı kimmlda Oedab- pnp&M 9"91 1atmu ,.._, Yat 
dır. Malta lli.erinde yapdan hava Bundan ııonra aakert bandoo• ı.a yaft'Ulanmll ~ lıef Ja Jaı1a ~ 1*' naldlye ~ -* lıılr ,._ iller W11 emr w fın. 
Hvaşlarmda 9 hıgiliz uc;ıatı dU,11 yilrll}'Uf martile talebeler mra ıı.. kam Jıılarepl rnst ça'nM ... ~ m•"ıe t.-mm edDm1I ve Sil'&- 1ie1We lıılr MI ~ .. 
rOlmilftilr. J:lnde dağılmışlar ve toplantıya eonra ~ Klllet 1ı1eo1111 ,_ Alr' mikı mld1! eçılmda bir clOtman ......_ ......., ..._. = ile -. 

Gece tarnızlıı.n yapan •Ylıl u. gelmit olan vali muavini .Ahmet dWhallk Renda'7l myaret etn'l'ırdlr. tieaNt .,......._top ve .miıtraly&s.. ,.. ftM- ....,_ lılr -....ı im. 
çaklan, cenubi lnsDterede ıır ı-ı:. Kınık ve diğer zevat ve himaye Lo dı halk • d-' r! 1e talm1S )'&ıP12ımlttır. 21 •e 22 mm. 1ı1r ..,._. ..,_. -..ııııeı eep-
leyıcı maddeler fıııbrlEunıa hllıamD blrlkleıri heyet.:eri Ta.ksimdeld me D ra .. evın W ......... Kalte. berine ~ a- .... Wlo ... il ......... ,..U a.u. 
ederek hedefe isabetler lml7'det. l'llllme hareket etmiflerdir. toren b1ı.r er mıta 8 dtllmllD tana- 01e-t ,.. --. 1ı1r 111111 7tuDe-
m.illerdlr. 'fMelmddd meraeime 88&t 11 Loadrada bulmwı Ttlrk t&lebelld l'ellinden 3 tı a~ ıaı.tm- llJwdııl. 11111 ll*ldll laımed1'9 üç 

.M'an.ş denizi ilatilndıe, 21 llilu de fehh- bandoeunun çaldığı ts- 23 nı.an uıuaı esemenllk ba71'&1111 W dan f5 t d~ tayyare bı'll koyma mil me reıı ~ 
gecee.ı Alman ileri bnılı:ıoDuma tldA1 mı&r..fi'le başlanm'l§br OOCUk hattul mtınuebeWe, Lcıadla topçumuz tazıaflndan dlf0ı1llmll- OUıldlul ~ pr•lmo'Ft• imi'. 

meuup te,ldller ve hldr fnclliıs Maq çalmırken pıılı bayrağı.' radyownd& aileleri.De hltabeD .a.lli° tUır. ~ ~1 

hilcumbotlan araamda 1*'00IE çar. ma l18f'ef direğine çekilmiştir 81Syleml§lerdlr. Radyo kODUfDlUllla SicUy&da Comilo hava alam Te - .. ~ 7llma. .... ....,. 
pışm.alar yapılmıı§ ve bu--.da ~ ~. Parti, vila~, beie: aat 13.80 da b8flanml§tır, Augueta'deti hfde!ler ..ıı gece- atrar- ..._...., Am"z1ea ...._ 
ka.ç düşman hücumbot hwra uğ. diye, ve çocuk esirgeme kunımn Talebeler IJD'& ile mlkroıfcn bqm& ili bombelenm!Ştlr. Bir tayyaremis ....... 
n:trl.mıştır. a.zatan hazır bulunmuştur gelerek İngllt.erede sıhhatten çok 171 nobandır. ' Ne prtp 1 'lft8r, 1d 11.uftt.1 O. 

A~ gece Boulogne cenubunda· Marştan sonra Beyoğİu hal- olduklarmı, ya1JUZ ailelerinden 8lk mk -. iNi ... ...,.._ •m·me-. 
98

..,... 

ki 9Ularda, mayn tarayıcı Alman kevi reili Ekrem' Tur b ' t.uk mektup beklediklerini, ııevgtler!Dl, ay Amerika tanar•• 11 7Jktınmta. llallfe, bir ~ 
geınilerile İngiliz lııZb hllcuml>ot llÖyleaı.iş Tüıt MilleU ı~ gtlarmı, sam.1m1 blr ll8aDla aıılatmlt- _. ...e w .._--.. Jerbıl ~ 
teşkilleri ıı.ra.smdaki çarpışma.de. çöken ızin.a.bm bundan 22 sene. !ardır. RadJOd& konu§an tıuı talelııe. l8rl Ala8BJ8JI .., ..... 
bunlardan biri battnlmış başka evvel bugUn AtatUrkün yı1m lerlınlzln adlan §UDlardır: bOmbalıJ&C•'- • • • 
ikiei haaara uğratrlnut, bun.an u.. eoet1i8De ~ifini an1&t.ımıltlr az Çetin, Muhiddin Akın, Mahmut R&.. .. 1M9 711ı il Temmuz sftd 8baaD. 
ze~ lııgiliz ~ilt, sun! ıU per. Daha llOllr& çocuk earPme sıp, Tahir, Cahlt, İlyaıı, Cel&l Akm, Nevyorlc, 11 (A.A) _:acı.tem KG.. ...,. ~ 7er1e1ı letladerek s.a•a.. 
desı arkası.nd.a korunarak savaş • kurumu namına Cevat Emecan Osman Sıroflu, Nihat, Orhan Badik nltor gazeteııı,· Birle§ik A.merikanm ,.a ıtrmlftl. 8ordeı 
tan çekllırŞr. Beyoğlu 

12 
nd ilk m~ Oğlu, Muammer Acar, Musta.fadır, Almanya Uııerine yapacatı hava akın· - Buralarda m .,ok eöı.tl seoea. 

Alınan gemJleri, kaytp ve h-., Selva Altmanıt beyoğlu 13 üncü Londra, 18 (AA.) - Londra rad- larmm, fimc>.iye le.adar .Amerika tara- •DfDm olan reis ld.mdlr1 
sanı. uğramadnn Uslerine dlınmllt ilkmetdeptell Levend Almüt birer YollU bu abelı lılllU hA.klmiyet ve ço. tından giri§llen harekeUerin hepıılnln Bu suaUn mlDuı pelı de rtdl da. 
lertiır. Bu kısa çarpışms e:sna.smda nutuk .. lernişierdi N t1'ctan cuk ba:rra.mı mlbıaaebetlle TUrk istik· natUDde oıacetmı yasıyor. tlJııllr. 8buıa ....., •tıMlrıer ~ 
İıigili&ler, karaya ehenımiyeı.iz bir 80llr& :Itı 11 r . ıım:ı W m&J'ID1ı çal111Jf ve ııplker, tngtıı.z. Bu hava taarruzlanna burada, ha... mek ~ nftl6 • lllfmla ......_ ..., 
hilcum btası çıkarmışlarsa da kıyı ESF yapı ır. lerbı TUrk matteıftlllerinlD b&71'aaunr ıen İngiltere n Amertkada talim gör. llçtlfmell ....... idi. 
muhafızı Alman lutalan hemen öGLEDJ:N SONBAJU MERASiM kutıadrk1&nm .ısyıeml§tlr. mekte ola.D kıtalarıa yapılacak A'mL. Balk C9tllp Rl'dlı 
bunlara att'3 ~tır. tn~ trt.a- VI: ıı:GLENOJ:L&R Londıracla yapılan merasim pa karasmm 1.w&sr huek'etbdn bir - Banlama• ...ta rellll llDW.· 
sı, kanlı kapıylar vererek boqun 23 niaan çocuk bayrammm ög\eden Loadıra, ıs (A.A.) - TUrtdye- bqlangıcı olarak bakılmaktadır. lw'dlr. 
halind~ ve bUtUn techizatmı btralı: sonraki Jmnu da çok n•ll bir f8ld1de ıım Lond.Jn. lbl;ytlt ~ Rauf Or- İllıliltei'edekl Amerika il.aft ımnet Kaı- ... , & ! ...... .._ llD -
mak suretile geri çekilm:şt.h-. geçmlf, yavrularmııs kendileri içlD ha. ~. Çocuk Beşımm mllnuebeWe lerlnlD baflı bqm& apa bir 1*Uk ıı· talaMr Jalas ..... del8. - ~. 

DOn gece, İngiliz uçaklan betı zırWwı 1'8rierde etlelUJlitlerdlr. bugUn LondJm .,_.d'rincle ~ bl barebte ıececell. :raJmt fDsUtere .f8W leetpbr"e•-...., ~ 
Aanya topralı:!arma bombi.lar MAKSIM SALONLARINDA meraaimde ııa.r bollnıı!Ql)lcr BO- ava kvneDert Jr.adlORD& •IJNmlı Hı muazzam bir lmne&le s.a•ayı 
a~Jardır. Sivil halk arıwnda ö. Çocuk ealrgeme kurumunun lıfak. )'Dk elçi, ~e çocaık İunA- bmQs ma11bn detodlr. ltpl eölllld slrbce lılr ldleJ'8 lıet 
!enler vardır. Bilha.M& mettldbı ma. ııoOn ne ,,,...ma .ır~ ~ -- ...... , ..... _._._ "" ... __ _.._ nrap ona malt6P ..._ ~1 

hal'tt!ord bi addi sJm salonlarında tertip ettiği çoeuk V&&' - ._-- .............. w..- _ ..._.._.. 
e ru m hna.r ohnut balosu çok gtızel olmu§, çocuklara be.1kevUıe plen mektA9p 90CUklan- h&Y& "kurtet2erf, lngtUs bomba ll9r'll8l aradı. 

tur. kukla, karagöz, ve bir çok oyunlar nı •e- tıdlıerinl k1lbJ1 etmiı!I, ~-· hlırutenlığmm emri altmda buhuı&- Blleal ıa idi: Bir tepede lıtQtıık lıAr 
Gece •v uçaklan ve hava ı..-1 larla ve 'fıllbaan Cebelntta1*.tan c-"tır. •tef Yaldırwk. ....._ .,..ı ... Mt-rl 

ko - .._., g<Ssterlldlkten aonra pasta ve D6ker ..,. •- '""" 
yma ..... taryal&n akmcdardan ikram edllmiıUr. gelmiş oJ!an 80 çocu.kls. birlikte fo- eo.ton Konltor tara!mdan elde edL tabim ettllf.al ,.,,...._ 8lnaa ııata 

beş bomba uoaiı düıPlmıllş~rdlr. BIZbıl SINUIADA toğraıt'Jar ~Ur. \en bu haber, tngilterede m~ aakerlm De tepeıe plldrm kmdlsl 

milılııdz? 

- Bôyle iıh' tellılıdıe !b d 
dar malQma.t .....,,_ 

Gece av piloUan yQllbqı İhle • v.- .. .Mera.simi.,... nSir Vindham Did hava ıru-t ........ -p·•--·-· -.,... topla kuvvellerle ...._ edel'ek safer 
reldt dil d w ..._...pap aa.suı dahWDdeki 00 • -X- H~ OVCI .T- ....,_., ---

«ak b. 100 ~Ol~ ~~esinde 98• 99• cuklara Blzlm ırinfımada tUmler göa. ~; 'l"ftrldyemn dUnyada oy- m11 ve hrzl& Derletilmekte bubmmut lrazuıM'Akiı. 
ve cı, _.....,wş Gildner, rl1m t ~ı ve oymye~ağı rolU anlat- ~ldlAftınu lff& etmektedir. Motalıbar .,...._.. lllllftlfü oldu. 

23 nJıl&n geceei 
30 

cıu ve bqça'YUI te fi lr. DUn rece nat 21 de a,m ımttr. Sinan .,._ pm • .-... ..,. lMO .u. 

LltM 
N~ 21 (A_.l.) - TNm 

radlll ajlnm>m ~ gtlre 
IA~l. Jai-+hm Mladagmıbra bk 
aMsf heyet Rf.ınd&6*ıiDe mll
swle efınemtı!Pr. LA:vtl, bu bnr
n .Alman ~ elgiıııl .Abbets'ile 
.-

5 z••twn BDlft,. w ıAıheta de '1tı 
hwBta Beıı .... fJklti ~dik
ten 90Dn. *mıjtır, 

•~ aotMme. eevap 
Loadlra, ıs (A.A.) - "Deyli 

İJllı:eç., gazetesinin temin eWğine 
8&'C Lift! M......., Kondka 
Ttm• '9e Nil !beH MMMi ınoıtaı.ı~ 
~ •a:mitJtir: 

ll'rensanın A~ ile olduğu 
bilar ttaJ:ya.ya da !aydah c:ılacak 
yeni iıJl*iiği 8İya8eÜ dolaYl!!IİYle 
imi> ...... dlbi9ddı deıvamlr bir 
gaf •• ,...... __ 

~ lıum:mm ·;e radyoaun1Bl 
tlııllltldı.t !bemm <lmVtelmitttr. 

ı..dıra, %8 (A.A.) - Haber a. 
Jmdıinn göre Lavaı Dö Gol idare. 
" aJtmda bu111DılLll FrumE Afrika. 
._ tM.rna etmeğl Almaıılara vi. 
adetmift;ir. 
• A.meı ... pıoı!t 1'• n j l)wtı 

Netr-~ ıs (A.A.) - Bdl
ıımır San pmeteıl!ıl ~ ki: 

u..tfta ...... illJat edd' lıi ınü
fmıdte;yt ~ <Han Pmdl tama.. 
mlll .........,.... emri eJtnw. gir
.. W' ... LlwU Beılmıı emitleii
lli ....,_. •e lıalıMI 9Qret.le ~ 
tA ed•eWr. Ô1'e ille llioilı Vili 
• 11ıM1 mih?PeWJeri mllbaf8'a 
etmeıl ! I.8vi1 lıöWn. ilmiıtlerimdi 
y6ıtr. ~ ~ elçılmiz :.va
bnda. Vft!lingbJoa d&ımüş olacak
br. o ... ~ ~ elçiı-
1iığJmbArı faa.Jiyetine n!ıayet ver
diğini iJ6D e~ 

ı.....I JMrlıMr ..... eUI 
Loedıra, %3 (A.A.) - !iyon 
~ bUdintiğine ~. u.
dl lıagthı amir&l Da.rta.nı ve bw
dıan. aonra Japon büyük eliçisini ka

Belıeır ırs ci hava za.fcrlel'fni ıuan ~ ~~ ,,. • v.adıMmı.Did'd-...- • h'lln tmknmeMn Yari, 
1 11111 ~ ••··nw ...... DllŞlard. ır. din 1'aylm. ÖZbeı1E, 23-nfıııanm ay- _.. ••M. · 

D-'!. H B&ŞIKTAŞTA --. ,,_ (A.A..) - Alman or- nı •TIWIM'Lt Büyük Millet Meclisi- Mutahhar sakerlertae peyıwhrt 
~ ~arıda.ııbğmdan öğre- ~ GOCU)dar için bir mla• Din de yıld&ı.ümü Ve Türkiyede teblı•g""ı• rüyada Jifl"dtıtöntl yaydı. .. llUPlf• 
~ile göre Alman pike tayya~ mere ftl'DDdt, &Jl'IC& 32 fakir ~ ml1ll ~t günü olduğunu an- llUUlla CIDlm eantyle ,apddrtma be>r 
releri dUn R\.18 ceopheei:ııin cenup glydl!11mlftlr, lıat:lmltr. lı:fllll lnaaclmb. Din ~ 818mtln 
k.ealımmde dll.şman topçu meıvzlle- llldllfONtrıfDI: BUytıt elı;I bir buçuk •at kadar Mihver lehine propa- ımeaıtma atılmayı lılr lllmet •-- u 
,__ muva.ffa.k. tle ~u-.. Saat 1t de çocuk kUtQphen•lnde ı..n.-..:-ı.... J-•-.; ıye .._..nu. etmi~ ._..,..,....._ lıta.lnm}tır. ganda yapılmıyacak kerter zehir -oank mldll'ddıu- '" 

• '<1LI 81 uıutuua.ntı. yer- ··~ gösterildiği perdenin ·r~'--.. , 03 , ..... .A.) - •-- hU.- Sinan pafa1J nalfGp elı&llm. lerdir Mask ... '! ğ---,_,__ toplanan x.•r blrtblr'lerlDlD be.J- ._._,,__._ 
~ oları bir ~,..ı,. top? rammı te etmlfler, keodllalDe çay --.ı-..1 • ....._ T ._.... "' B uw.u ~ a sus- ~,.._ ...- ilrk ba.yrajt ile lıa.!k kum--tı· . <' . ....... - ...... gu"nü .-., ___ 1 Sinan,... s.at.11 .......... hkat 
tvni~uştur. ~ tahribat ya- ve pafta ikram edllml,ılr. paJt!ı*dn altı okuDu tqıy:ın bir ' ·~...--·'-"" ...-. e- ,ellrt mallual'lldaa ıedl, prldtgı bfldi!mnelrtedir, ll:YtlPI& ~ bulunuyordu. BUum .. kabul z: tclcrdc aşağıdaki tebliği neşret- Jrft bo ... ~ ÇDn. 

A k • H70P Jc.aaıa dabWDdekl puklar L 3 .... i irmittir: kadar Mya fetllab ,.apt.ılrtan ynı esımin ıimal kraı:nındn alonun& da 4 X 7 metrelik mu- 1mpltere _ Sovvetler Birliği _ 80DI'& Mutallllar'a ,.nlp cllemelr pa. 
yüruyüş halindeki Sovyet kolları- çln bir lur etıeııceat tertip edllmiftl. uzam bir ~ komılmuttu. lrnn muahed-ı· --~-fte 1ran cllt&hın yanmc!a lt1bamn cl8fGieuf!ktl. 
na ve kamyonlarına yönetilen 'h..,,, Fakat laavanm bosuk oımuı ybtln. Meraalım o kadar muvaffa:k - •- . . . ~., ıı:>-·-6......, ' Ölllrll talı:a1 ._ ... 
ka ta&mılılaı- da m·---~ • .'':::: den bu • .,ence çocuk hattaamm bq.. m·· .... ur ~ - .. ka 250 k . ~ bır muttefık millet olduğu için, - m. "' DIUl•JI ahmdAn, uY-~-.;rewı::: ..,... ..., ........,. • çocu 1r1n n h. 1 h. da _,,ı.. Mut.ahhnr'r yerımecleıı - c1..oı. 
net.lcelenmlttir. ka bir sQııllll• btrakılmıttır. teln'sr edilece'ktir. , 1 

1
1 \er e- ıne propagan yaı--<..... ••-.. ""' -~ \ 'C mih taba ... l a.k Şehrin mubaııarur tam 41o1mz ay 

Sular altmda bulunan <:evrede ,,___ ... , ... ,~& Hava ta.ılın kıtaaına menau 200 1 v~T aamı am • sti dU BI k ka 
ilk hatl&nn gerilerinde ehemmi~ MerulmdeD IOlll'& çocuklara ,.ker ldtl de menıaimı: d:ıvct oof . nı('rnl cketin meııfıuıtlne ve kanun- r · rco alı ~r olu. 
yet'M So\ryet nalrtalan yn talı • tevzi edflmlfUr. Gece de halkevlDde bulunuyordu imi§ l ı:nnA ftykır1 hnreketleı'<l r. Pollc; yor. Fıaluıt hlcblrt Y~, amıln. 
dilmiş yahut da ağır ııu::~ çocuk veWerl 1ÇlD Belkü plye81 tem.U • iJar:-ııi bu gibi suçla n itliyenlcre den dönmU)'ordo. · 
uğraWmışttr. cdllmlftlr. h~1"~ şicldet:i suı !.le hareket e de. Ararılar snla§malarmt tıekllt etti • 

LaDdra, 23 (A.A.) - P'ranaanııı it· Çocuk baftaemm dİfe?' g1lnkrt Birmanya cephl'sinde cc..;: lır. ler. İşin sonu celmlyecıetbd Drı tara f 
...,., aıt.mdald lua ..... ic.in de senooın bir p...--ft'I '---- • da anl11mı!'Jtı. Fakat hlçblıt kencllllğln 
a- m111da ...... unazı Al • a• •"f!t·- •uu.u- (B J den bQ~lc hlr tPkllf yapamıyordu. !'h•l 
man garnlzonl.a:rının IOD takviye kı. lo nm·ıtır. Billıuea bugün 118.&t H af tarafı 1 inci suyfada) l! apon barl'Jlje ha razı olıJullU". l\lutalılıar kalesinin 

taıan arasında btr par&f1ltçU ttımenı de l'raıunz Tiyatreeunda t>tıyftk c;arpıımaiar devnm cttıginı bııdırmeı{. l!IZltl :C. I~ DDt!!g reıııı ıc:ııınak ıarttyıe San'ada psd 
bulundulh• .. a inanmak lnln blr _... bir mllaamere vml-ektı·r. tecil ~

8 

1S ~ o~ ... ,,..... •· • Geoit ~ r. namına hntbe okunmuma razı olclu 
bebler mevcuttur. Alınanlar carba doğ Saluen cepbeslnde .Japonlar tanıt (Baş tara/L ı mcı :myj uda) ve me11Ple halledlldl 
nı blr çok kıtalar sevketmektedlrler. Aalı:ara, ti (A.A) - Klll1 hlklml- kullanmak suretiyle •ıareketlerinl ar. Bu 11yaaı muvatcaltJyetler Japon t te bl P8k • 
Bunlarm &raamda birkaç tOmen ve yet ve Çocuk bayramı bugllll ,ehrt. trrmlflardıı'. Japonlar Lo kRv'm 60 l:f. orduaunwı ceııupuıkl barcı.etler.nl en ~Uyll: rol ıo:!~:!~.muhn":ı r ı 
Korveçte bulunan zırhlı blrllkler var. mlzde 'PU'l9k bir UINale kutlallmıf. lOIUtre kdar cenubunda <>-ııake·yc ı b N' trr Sa 0,1"' de o.: ı;en § lr ölçüde kolaylagtırmışur. 1v,...,.; Ahm d dır, Norveçt.e,,. h41ba- ~ . &t u bqlarmda Çocuk E- uJıuın'IAğa lDUVatfak Olm"•'• ..... ·r. Çin ,,....._. e 8ir ......- _.-nu Japon7aıım büttbı Aa7a memleket. ========::;:::==:=:=::== 
ve Narvikte bUyUk hazırlıklar yapıl· geme ICurumu nı.t De Kurlt mtt. ıner, çok bG·"'~ ,._.._.,.._._ olan Ja . ,,. ......... ..,,. .. ,...., !erile doatıuk mtın&Mbetıerl bu ı.ra-

'maktadrr. Garp mtıdafaa tertlbatmı dUrU oldufu ll&Jde lftıedl Şef Atatitr- ponlara .ıı.- Jca-..•-r --"'rm1•lerdir, l rd 
kUn JC

..,...,._, "'6"" ., .k".. ...9nll '9 a a artmıflır. Japonya m"-+-k 
idare ed•ıı voa Ruut.edtln HolaDda -·-Y• müualDdeki muvak.. --v kat ._,~_, •-- 1llDtteıftlder hayat aaba1mm geıtoimlni kolaylaf,. 
aahilllle huau.111 bir eı..mmı-t verdi.,. -umu ~ ...... t •tnrlf ft bllyQk IAmlııanao "*1'fal p •· tıracak ikt.lat tedbirleri .buuılında 
ma]Omdur. J1arefa1 burada __ 1 ... kurtancmm hmnıru.nda hUrmetle e1JJ • 1..nı.ı.r 

,-...-. •·U Saa O,IO v--- - Taylandla ıon aam.&Dlarda bir aDl ... Jıir çok Jenl s.tDIMmıan tefttf .u.aJf. m09 r. t 1 ta da l.Jlaı meyda. _......_ - (A.A) - Amerika ~ 
tir. nmda bir tih'ell 7&PdmIJtır. Keydanı b&hrl,.a D&Zlrbtmm tebliğine g!Sre, maya varmııtrr. 

80VYB'r ~Qt çevreleyen. .kalaball#m da l§tiraklyle Panay ad•Pnd& J'&p(llılarm tekrarla_ Hfndlata.n me.1eleslne gelince, KJ. 

11--..11 (..\.A.) - Bil gece- hep 'blr afrzdan tııtncıll marp 88y· dıklan t&ammaa.r, Amerikan ve nu. ripsin vazl.fesfnde muvaffak olamadı. 
ki Sovyet tıelJliii: ~ .-ıu lenmlf ve heyecanlı nutuklar Terli _ plnli ıutaıan adanın ı98rtlertDde bu _ ğını lraydetmek llznnwmlıJr, Bu mu. 
,..-.ı.......w .a. ... ml•tir. . lunan Laınbuııao -"rinJ ......,,.ltmak vaffakfyet.nslllı: ?nınterede lfddeUi 
w..-vve çs.1dlllllıqetli tıir h&reaet " s-• ""'Y"' bi .... _..,_ ~ı. SaJr gttntt 32 Almılia uca- Zafer Abidesine çelenkler konulduk zorunda bırakmqtır. r memnuniye..._..... uyandlJ'Dllftır. 

Peten 86 yatmda 
VJıtl, ti (A.A) - Karetal Petea bu 

glba • acı JddllınOmtbdl kutlulamak_ 
ta.dır • .P'alıat ftlÇell .-ne oldulu gibi 
bu - de devıet nlll bagilnOn hiç 
bir resmi t.abtlnt menu tefJtU etıne· 
meam ı.tlyor, Kare,.ı aUen efradı 

aramıda bClyUk bir mahremiyet için. 
de burllllll kutlayacak Ye lfe tahııl11 

edtlen Mekı gilnlerden ayırt etmlye • 
cektlr. gı ~. Bi& 15 tayyare tan eoııra t&Iebeler Çocuk Esirgeme Naakln, ıa (A.A.) - 39 uncu Çung BugllnkO dOnya durumu içinde Ja. 

kaıYl>et.ük.. ~denizindeki ıı.,,.,. kunımu önt>nde bir geçit remıı yap- ordUIU koaıutaıu general Sunllang ponya çok elverffll bir vaziyette bulu· 
gemilerimiz 5 !bin t.onJuılr. bir ; m11tardır. Şengl birkaç bin aakerle birlikte çın nuyor. lıııUterenlll " Amerikanm ı.-------------•ı 
ltil vapunı ile f bin t.on1'* lık- l'\* Yanalarrmw. tnllntl'altn lıazunıncla mllU ıutaıarma UUbak etmlfUr. durumlan l8e o Dllbette a1lçle§Dli§t1r. Ta.arrul bowrınan bir 
gemiıJi ba.tırm::şlaıdır. Anbn, 2S (A.A> - Çocuk bayra· Dofu Aayad&kl bllttın İngiliz tlale ~ iyilifi Je sizi ta.arrula 

MMkO\'a, 23 (A.A.) _ Bu sa- mı mtlnuebetıyıe ilkokul talebelerlD. Dumlupınar bugün gidiyor rlnln kayıbr, Hindistan ve Avuatraıya 
bahJd So--'" •..:s.ı.ı;w Bu den. aynlmış bir gurup bugün saat bulu'e.ölaft. tDilltenitıt Avnapadald allflıTnuuıJır. ~ azar 

".T~" ~~: ,.ece ~p- Dumlupınar vapuru bugtln ••nt 13 r.or dunımu, b6Uba bla ...ı.w1.r göst --•ın alac-~-.... ı--·f 

==================! hed hem · tli '-'- 15,30 da başlnrında muzlka olduı.u - -- e. - ...... _ -· ... e e mıye UlC 14!'}' olma- e de Yunanı.tana hareket edecektir. rtr ki İngiltere dddl bir buhran ge· 
" ~ mıştır. Dumlupmar, Kızılay tarafından gön· çlrmektedir. Auvatuıa ....... • bono/arının oatleleri ge, 

ba! eıt.mJşt.iır • 

1 1 
derilen yiyecek taşrmaktadır. keler arumda ..ıw UfP"n"' del. lince elinüe lopla bu po. 

~JA#ır.l'f,Cl.Hİ&. 'ı"YMl#f Londırada Eti'ler Ne fememell ? dl bir tehdit altın.dadır. r• pgeceldir. 
• ''Revakyon, atnYı fenalık -ıeıa.k. hakkında konlerana Atina 6Qf lıon•olOMımaz 1nglltirealıl IQ lll;f-t&ı ...._e, Jı:t etmekten imtina ederlerdi,.. Suauz· Londlra, :ıa (A.A) - DUn Londıra Purofesör Zlyaettlh Fahri, hukuk İzinli olarak m emleketimize gelmiş •olcuıaruı kuvveti mlltemadlyeıı art • ._ ___________ _. 

lbltta su içerken lezzet bulmama k el. halkevlnde Brit'·h ~ .. -·m•..a- pro. tıl bulunan Ati be tı~nı göateren ı...-..k ı.--..u- -- .1=============~ "llrlnde 111 - ....... u uvu 11 ahları Uzerlnc Cilmhuriyet'e yaz· na § konsolosumuz lna _ _.,,.. -- ., .. 
iee ainYI da fena blrıey diye fesör Syoney Smlth, Btller ve bu er dığı bir ı:ar; ma kalede hep Nusret yet Özkaya, bug Un Dumlupınar va. dır. M"""-'I Ptlfa'tlan ·~meler: 

IBJlal etmekten çeklıımelerl dotrudur. ki medeDiyetlerden biri& tız.rinde ya_ Hllml admda bir mUelllftien balılıedl. puru ile memuriycllDe hareket Tıpkı İngiltere gilıl .tmerika birie-
• lpbıOM vahdet VUcude kaildl; pılan arqtınn&ların neUcelerl hak - yor. cekUr. ede. tik devıeUeri d9 ,..,....."1111 ctzıeme. tndn olan olar ma dhaee!+ = NM!eslDe g6re "vahdet vUcut kmda blr konferans vermlttlr. Koa. Bizim blldlğimlse röre 1884 de ba· te çalı§m&ktadrr. lmwL:smf 

a bl)'!e 1uanın ıahalye.tı madClm ve tera.ruıta seçkin bir dinleyici kalaba. sılan lhlahat.ı adliye) adlı uerin aa.· Amiral Lihi bir mayısta Sov7etıer blrlftl ise Japo117a lle ta· Be)b6de kırma hMlrmı .balk.1 
g yrl Dla'uldOr Spln oza nm düşm:mı lı~ı bulu:ımuştur. Etl sanatının berlz hlbf Nusret llilml de•ıı N'azarc~ HU· .• •• rafsızlık muabedealni tutacatmı bir 
b!r kundakgı evlDl de, basılmamrn f el. vasıflarını ; !Ssteren :nuhteltf çanak ı , 
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d ,,

1 
E 0 

• ' • ••• .,· donuyor çok defalar b!ldirmlfUr. Eauen Sov • TA natı-a-ı _,_ .. -p .-.. ~mlll! 
" 

1 1 
d .,....k \ · • m. :ı ... :n a v r rm"n' ''"'&ndnştır \"oı;ı S ( ... • ) A ""il-- -· ___ scıes n c ~Q saydı onu da ın.:s'ul çömlek reslmıert de projekılyonıa cöa 1 B N , , • · . . ı -· •"·"· - merikan s~ yetlcr birllJl :tıısotenı ve Amerika 

t ıtmıyacak mıydı ? •.erllınl§Ur. t dem':;el~. azarı:lı dQıuelı, (?\uaret) fın Amiral Lihi 1 me.yıata au.a.ı.1 beaabuıa eJin1 ·~ 80kmak tehlike. 9Uel et, edecektir. *• a•ıteır•'*11. Ya llıak111a ._. kWmla ,...._, 
...,.Din! 
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Qetirildi 
'-' 

Harp ekonomisinin 
güç ukıeri K8ğıt çuval 

(Baş tarafı 1 inct 3a.yfad.a) 
d:ı, ferdi menfaate tercih edeor#I· 
1 ~tılir. Şimdiye kadar mj)JetJerin 
~ıı'l\ ki bünyelerine temas eden, ö-
11ın ,.e diıim harbi mahiyeti arze. 
ılen harııleria tarilıJ daima böyle 
b.r <'lrnnomil< faaliyet ar.ıeder. 
~ ı·:ıJ;ii ferd'n menfı:ı.:ıtinden ü.s-
Uu mahiyet alan devlet menfaa. 

tj cll'vlet ihliyaçlıırın:ı da üstünlük 
ltın·n f'clcr. DC\•letln bu Ü'ltünlük 
11~edcn ihtiyacı zaruri bir lnlıisa
~ clo~'Tll yol alır. Harp eden clev
f:t nııulcnlerin k;mye\i ma.ddele
~ln, rnaldnclcrin, fabrikalBJ'Dl, gı-

a, enerji, \"e dokun:ıa istihsalinin 
tıı hii~ \ilt :>Jıcısıdır. 

'nearet Ve:kAlc-tinin memleket • 
ten ~ çlk.a.nbı.oa.k jUt ç~·. 
'~ iade.si :ıuran bir ~ısilll r. 
re.catç~an nazik vaz.ı.yette brrek -
mıştır. 

lhraca.tçrlar, Hindi&tan malı jti~ 
çuvanarm yerini tutecek diğcT va. 
!ntaları a~tmn~ğ'a roşlamıı:lar • 
cin'. Bu tetkiklı:-r neticesinde jıit 
ı;uvaldan gayri kağıt çuva1la.rla. 
da i~at yap113.bilceeği neUces!~ 
ne vanlnuştn·. Mevcut ticaret aıı. 
la.şmslan dahHinde M~rt !;uvall ... 
nn lthl\Une teşebbilR e~H"mc.>si pek 
de uzı.tn bir zaman olmadığı ha.ide, 

hab~r aldığımıza göre, şehrimize 
~u cins çuvallar gelmeğe başla • 
mI§tTr. K~ğıt ve kendirden çuvaL 
lar, t5 giln sudı\ bırakıldığı halde 
hile bozulm-ı1ığı garanfüıi ile satıl 
maktadır. Şimdiki halde şehrimize 
150.2CO bi.n adet kağıt çuval gel· 
miş bulunmaktadır. Bu çuvallar, 
AlmRnya, İtalya ve Çol<oslova.kya.. 
C:an getirtilnıc-ktedil". Fıyatl!lr, tr. 
ne b1~ma gUmı·üklenrnemiş olarak 
2!\.30 kuruştur. Halbuki, Hindle • 
tım menı:ıeli jüt çuvalların beher 
c:,iflinin fiyatı hs.len ası;ari 6 lira· 
dır. 

·S POR ..___ _____________ _ 
İstanbul muhteliti bu· 

gün Ankaraya hareket 
etti 

Ankara.da yapılacak İstanbul, tz. 
mir, Ankara futbol muhtelitleri maç. 
ıarına iştirak edecek lstanbul takımı 
bugtınkU Toros eksp!resiyle Ankarnya 
hareket etmiştir. Kafileye İstanbul 
monitörü Kelle lbrahlm riya.set et. 

mektedir. 
---<>--

Türkiye serbest güreş 
birincilikleri 

Dlinyanın bir c:ol< yerlcr!nde mil- kadar silaha sanlma.ğı bbuJ et. 
li hfiklmJyctln hlce lnclirildi;;ri bir nılı;; ıı:r nıllletiz. Fakat Lu.uu, an. 
çağda, biz, bu ş:ınlh hakkı mi letiıı r:ıI, hizc sal<lı11ldı;'.:'1 y:ıkJt yapanı. 
eline aldığı günü lmtluyoruz. Bu, O zaman böyle yaprn:\lı; \'atan bor
J:ash başına bir değerdir. cu, namus borcu, tarih borcudur. 

Şurada, bar.ıda yüzlerce mil- Il:ıı:kalarını öldürmek, ~ad illeri 
yonluk yığmlann süriile1>tilderlni yağm:ı etmek !ı;ln böyle lıir şeyi 
ı;ördük. Bayr:ı'ti \"e tarih talihleri. ıtktldan biJe geçirmek s1 ı1'ur. 
nin, bir tek ele ,·erildiği gti.nlerde İşte dün~·anın büyü~ı< bir pa.rça· 
yaşı~·oruz. smda. hal böyle iken, biz eAcmen-
~lann azgın ihtirastan uğrun- liğin millet eline ~işini kutıu

da milyonlarca delikanlı, kan ır- yomz. 
makla.n içinde boğuldu. Smır boy· İn<>anlar, ka.vu,tuldan !'jeyln 

lfı:.rpt<" de\·let büyük alıcı hafi. 
~~ t;irclfğf gibi, hem zamanının ta-
11 alırılnrı da. piyasalardan his"o· 
bııoar derc(.'le(fe çekilirler. Sadece 

1
11 haı devlete bUyii"ı< !'!O'lyal vazi

l 11ı:!ı· 'üldct&neğe kifi geltr. Çün
ru bir hıırpte devletın yalnız si· 

Milli Piyangonun 23 Nisan 
keşidesi dün çekildi 

Türkiye ııerbt.lt gilre§ blrincUlkle. lanndald hendekler, leşle dolu, v~. değerini pek takdir edemezler. 
rine ya.nn Beyoğlu hıtlkevı salonunda tünde çarp~ılan dağlar, k:uıuılık lUal ehle, dost yakında. \'e yar ba
be.ştanıı.caktrr. Bu müsabakalara ı,u. gecelerde fosfor ışdtılarile yaka- ğırdl\ iken. krymetlcrl bilinmez. 

• ra.k edeeek bölge t&kımlan !,lehrlmize mozlamyor. Bunlar da sağlık ~ibldirler. Kay-
gelmiftir. j On iki ile on beş yaş arasmdaiii bcclilmcdlkı:e ne büyük birer ni-

Ankaraqa çıktı Llh ~'llpıcı ile affil;alanması bir harı.1 50000 ,,.,. a 
;·.konomi.,ini \iiruclc gctinneğe ki. 

1 ~ell'mez. 
b lfarptcrc \'eya harbe hazırlanan 
lr cerui,·ctte lhtiya.cm hududu 

110tııınt z;mfllllarm hesabına göre 
Jı' 
!\Jtan,ınııama.z. Sulh znmanmm e· 

1 
°ııornik faaliyeti harp zamam 
~~n hir mfüya.s yazife:c;ini göremez. 
ç_UııJcu artılt bütün lhtiyaçlan ta
l1ı:ı Men mUda.fıuı. zaruretleridir. 
t" fiid:ıfaa za.roreti artık mUnfe
ıt iktısat~dann değil devletrn 
~esuı nuıkamlarm:ı aittir. Hattl 
,,u.~u tamamen a-ıkeridir dJyebi
"tız 

lhtlyaçlan Jıarp :ıanırethıe gö
~e srı-aıarnnl<, ıı;ürati temin etmek 
1~n bazı fıınliyetlerln fahclfdi, ba
~1arnıın dcğf:itırlhnecıl, bazılarmm 
~ attırılrnacıı zıuuri bir bal ala-

MJW Piyangonun 28. Nisan. 19·12 
fevka!A.de çeklll:ıl dün Ankaradıı. Ser. 
gievlnde saat 13 t.e tcldlml!J ve ~kili. 
,ı kalabalık bir b&lk kütlesi ta.kip 0t· 
mı,tı.r . . 
İkramiye kazanoo numarala.n aşa

fıya yuıyoroz: 

50.000 lira kazancın 
166298 

Bu bUetln talihlisi Ankarııdadır. 

20.000 lira kcuanan 
114118 

10000 lira kazananlar 
29.ıGSO • 168617 

5000 lira kazananlar 
90i17 111%89 S03U>9 2G6070 313496 
anoa 

•llr. nunun m~uliyetinJ ancak 
~~\·let deruhte edebilir. Ba.,ıbozuk de biiyük ve teferröatlr pi!ftn zilı-
ır ikhsat bmtla!ı başaramaz. niyeti doğm.aını,._ koordina.'4yona. 

2000 lira kazananlar 
89S7f9 119947 379434 231&! ~111 

297968 207552 1,7079 161917 250.58! 
218111 254%70 lt91S8 880092 220542 
10107 8916 806850 89915 88916 

1000 lira kazananlar 
591.>8 311895 971 J0018S 160806 782! 
283898 869778 88%19 29(4jl 243651 
83918 4S088 806009 :ZS7S78 '48f!4 
J87826 SS5618 S791SO !69789 215'94 
829570 95205 52940 8'379 268980 
1194'4 2910%2 lMHS 301788 67761 
llG778 3!8841 11105 1010 1!61118 Sin.! 
10866 236t68 ~9M 

500 lira kazananlar 
Son rakamlan 86S ve 8931 ile nUıa. 
yetıenen bütün bUetler beşer yüz Ura 
alacaktır. 

100 lira kazananlar . 
Son mkomlan 218 ile nUıayetlenea 

bütüa blıetıer y&er Ura ala.eaktır. 
1• 11arbc haztl"Janan bir cemiyette cm bnkin veremez. Koordlna&yoıı 
•.ratıan artık arz ve talep c!ıdsla- işi her ae1den önce bir zihlliyet 

lflla göre nizamlam:ık mümldin ve pl!ılkolojik olgunluk mesele.~i-
;ıeğjidir. Çünkü harp za.mnnmda dir. Bir k\iltur ve ahllk seviye. !!oll rüamlan ee De Dlbayetl8len 
~lep arttığı halde arı IJUyük ih- ı;ldfr. bütün lıOetlıer oaar ııra alacaktır. 

10 lira km;ananlm 

tıraea tekabül e<lerc'k bir halde at<ro---n 
deı;.-ıı h b' ihtl BtlyUk hU"pte 'f'e Ml'p sonr.vım- .,... .. n..a.~ 
~ dir. Rllhruı!!a ar ın ı yaç. da. devletler bu. otgunluk ,.e idil- 8oa rabmı 1 ft 9 ile Dlht.yetlenE!ll 
t'Jı"llta ;:öre lsfuklar, yenl yeni is- 4" ..ı.. "" a1ı•~k .-......1-ı bUtGn tıoe&ler Ura amorti ala _ t; '•I tipleri yaratmak mecburiye- ""r se .. ....,.e51 ve llf1 .. ı m~,,, 

ilde olan bir mem.ıekette, ha.ltA ile Jcarıldatımr,,lılrdır. 
bıı rrıemlelmtlerde fiyatlara alabil- Meseli bir çok yerlerde bir pt. 
'1iğtne yükselmef.c müsaade edilse lina gön fabrika Jrlmıbnuş, fakat 
bite lstnıS!Llin ar1mnsma. imkan el- isçi bulun:un~tır. Tlnktör ya.
''cl'tne?.. pılınr~ falıat ziraatte kullımılıUna. 

Jfarp ,-;ıımanmda dedetler her mıitır Bu zunanmımn mill~tlc.r 
~~tten dıı'" .. 'liysde lçtjma.i ada.. arası dermdir. ' 
uıırı t" 1 . l . . b e uwı.,.-... ya_şıyornz. 

cSlt:ttt. 
Bıı ~· 60.000 Ura bı:anııtı 

1~98 numaralı bDet Ankarada Milli 
Piyalll• Jcla!MID.ln Bankalar aadde-. 
"inde "9Ull •tlt gitMlD.deın atıtmı,. 
tır. 

20.000 lira kazanan ıınet Antakya. 
da ıı.attlmı!fhr. 

10.000 Ura kazanan lıDetıer h:mtr 
•. t nı.eseıc • me5gul olm3lr mec- ı Biz d bu .s .. --~-
1 Ye ını edıı· er. Bunun ıçm a!J! Bizim d b vl n.,1,uıı · · 
ıo bir ekonomi bunu ''Ücudc ~eti- , e u ne m""!l'Ala erım.a o- ve Ceyhandadır. 
rernez. İçtimai adalet bakımından lacaktır. Fakat bh on ~. yenmek G.000 llm ka7Allan bUetlerln S ta.
tll"vletin bazı maddelerin flyatlan- ha~usunda iki bUyttk ımlli ncıfmnz neııJ ı.tanbul, Mur tanesi Bıtıııı, Çar 
ıı.a \"ar• ,.mba, Tarsmtn., 2.QOO er lira kaza-
.\ ~lidahnle etmesi ıa~ri oJur. ı ·- Tarihten gelen tecrübe ve nan blktlerden S tanesi btanbul, bir 
ı. Ynı zamanda devlet mali bir fa. • d · 
'lrrn zaruretleri de b~plamak <.ag nyu, tanNI hmlr, ı tanesı Ankara, Mer. 
lııc<'bnriycthıd(l(lir 11- Dllnyamn yaptığı teaUbe· sin, Afyon, G. Antep, Malatya, ır.::"kl-

llarp baJIDde b~unan \'Cyıı. har. leri gö~ek, anlayacak reallttt bir ~hlr, hmtt, AJ?alık, Şarlooıla -re 
be ı.__ la bir . td zihniyet. 

1 
Kmlckalede ııatdmı!)tır. 

L •••.ur nan cem1ye e cep· . . . 
•ıt v h · • "btJ .. ] .. n Milletlmız, bu ıkı va.~fı ile harp 1.000 llra k&QJıaQ biletlerden 9 a... . e cep e gens;ı ı ya,. anıu .. • • hta 
1Yi ~ilde uhaml ak k ~anomıslıün saglam bir cihaz ha. dedi abul, il taneet Ankara, ve 
11tvlettir . aya.c anca Jinl almasını temin edecektir. Onu lzmftde, % tan~l Erbaa ve Bandı-r -

llarp • veya harbe hazırla- ba~aracağn! mada, 1'7 91 de yurdon mufıtellt ,e. 
11'ıl cl"·ıet harp edenlerin gerid1:ı SADRI ERTEM 1a1r ve kasabaJn.nnda. sa.tı~tır. 
~ltaktıklan hısanlann zaruri iht.i-
3"çl!U"J ile alfiıkalenır. - Öyle .mnncdlyonrm ki senin 

llunJan teni iP fertJer a- bıına ihtiyacın var .. 
'da sulh gmanmm fonnüUeri- Demekle jktifa etmişti. Sonra 
:e göre tamim edllemez. Bilhaı.~ esuen Jtızumeaz ola.n derslerina 

1 1111ı clevrt ekonomlslle harp ek.o· mukabil kararlaştırdıkla.n ücreti 
10

1 ın.ısı anısmda bir istihale deni Pol dört misH olarak 6dUyor ve 
11 

ıır. Kadar arltadqmm bu parumı k~ Yazan: Fransuva Körmencli 

Takımla.r ııabalıleyin saat onda. böL oğlanların. 00 !;icbine buan kızla. met oldukln.n a.nla51lmaz. 
~ merMzJnde topl&narak Tak.lim nn sillh altına. c:ab"lrlldığmı düşlin- Fakat akim ıcıığıyla bazaıı baş
cUmhuriyet &bide.sine çele.nk koyacak· mek, nasd fğrenı: bir zamanda ya,. kalannm bu tttrlü kayıplarla. uğra.. 
!ar ve l:l~leden sonra saat 14 de gU • t-adığmuzı anlatın.ağa yet.er. dıkları felaket göriltebillr. Bir 
reşıere merasimle befl.anacak.tır. Ylnnlden ktrJc b#Şc kadarki ne- SODU<'Ull acıhğmı anlamak için mut. 

---O-- •diler. ateş hatJarmch. erirken, ge· laka ona uğramnk l\mn gelmez. 
Yağlı güreşler ride kalanları da ba~ka bn~ı<a ölüm Biz, milH hAklmiyeUmltln değe. 

a.lanlarma. sürmek, bir milletin kö- rint, onu kaybedenlerin korkunç 
J.-tinü ka.zmıa.ktao ba§ka, bilmem fıkıbetl~e baksrak da alçebl-Bu pazar ııa.a.t 12 de Şehzadebqm· 

d& SUleymaniye mpor kultıbUnde MU
lA.yim pehlivan ve Pehlivan Kl:lytu 
Mııstafa Adapazaru btlyUk Arif, Ba. 
baukW İbrahim pehlivanlar araamda. 
cidd1 ve iddialı mu.&ba.kalar yapıla.. 

cakttr. 

Sanyer halkevi koşusu 

Sa.nyer halken t&ratrndıı.ı:ı tertip 
edUen kO§UJ&rm 8QIDUDetıetı dfln ya. 
pıımıştır. Ko,uya 23 den fazla atlet 
iştirak etmf§, neticede Sanyer halke. 
vinden Afi Karaduman 2:S.32 ile bf -
rlncl, Beyoğlu halkevinden tzak ikin. 
cı, Gençlik kulübünden Seyfi Uç!lncn 
olmuştur. 

Arjantinden hudut dışı 
edilen komünistler 

Sıurttago-ŞW, ıs (A.A) - Ştli da. 
hllfye nazırllt? 8§4ltdaki tebliği nef
rctmi§tlr: 

Komtını.lt faallJ'CtlerlDdeıı dolayı 

Arjantınden hudut. dl§ı edilanlerin Şl. 
11"9 kabtı.ı edllml~ Jıuaaınmda fU 
cihet tasrllı. olunur Jd preken "8lka· 
lan bulunmayan ldmeeler hududu ge. 
çemezier. 

:E Cuma cumartesi 
- 25 Nisan 26 Nisan > 
~ -
er R. Ahir: 8 R. 8'\'ftl: 9 
~ KMnn: 168 KMrm: 169 

han~ manaya geJir? 11riz. 
Biz Türkler, ye<lfden yetmi~ Hakkı Süha Gezgin 

~~) 
Ressamlar gibi muharrirler de 

memleket içinde çahştu·ılmah 
B tzDE himaye edilmek bala. 

mmda.n ressamlar mı da.. 
ha iyi vaziyettedir; yoksa mu
hanirler mi? .. Düşü:nmeden söy
lemek 18.zmı gelirse, reıeeamlar
dır! .. ÇilnkU on.lan, her yıl, mem
leketin muhtelif bölgelerine gön
derip huaw;i ma.n:zıa.raJar tcıtit 
ett!ırirler ve eserleıini sa.tın ~ 
lar. Bu suretle yurdun özeUiltlc. 
ri v~ ıgüzellikleri de ye yer, tü- • 
val üzenin.c geçmiş olur. 

Y& muharrirler?. .• Onlan ken
di halüie lxre.kıı:mıD ~ o eo
bepJe, verdikleri eeal"lerin de, de
ğeri ~e uzun boylu mıQzıa.. 
kaşa.ya bakkmuz yoktn:r. 

Bize ıaı.ım.a, muharrirler de, 
· re!.'Samla.r gibi hima.ye ve teşvik 
görmelidir. Memleketin hususi
yeıtler.ilıi 8&1lat yo1'uyl:a tesbit et
ı11ek balaınmdan, resimden ne ne
tice alrnm.ışs:ı, yazıdan da aynı 

, netice a.!.mabillr. Mesel§. Cümh~ 

rine varmce:ya lal.dar incelemel1>
re girişir. H.a.kikatlerini ve efsa. 
nelerini top.lıa.r ve kendi cef'beze. 
sine göre, mıl&n ya tet.kiık, ya 
~ yahu roman veya hiikA
Ye olıa.rak eserler çıka.nr..a.ğe. baş
lar. 

Bu, m.evcat ıt.aderi milklfa.t. 
laııdrrmakıtmı. çok başka bir teY
dir. Bu., se.mı.1li.rm kendi tıeşeb
~ ve gayreUni klrmııbmn, 
one. çıa.lşmı. Baham göstermek ve 
ya.re.t.acağr ~ isUkba&: 
&ıcEden korımca. alt.ma almak df:!. 
meıcttr. 

Ha.ttA bu ~ek mtthani.r-
ıer. ya.şa.ya.oakları: bölıgelerle 

esımen ilgili bulunıurla.ra.
bittabi, ~tiha.p dam. ~ 0-

ltır. .Ana.vata.nm.dan hedleıııgi 
9UZ"C'tle ayn d~ lir lilB.Da.t 
erl, "Yerimli şa.rt18r içinde. oını
ya tekrar kavuştuğu zaman, es
ki ve yeni ha1i önünde kim bilir 
ne giizel ESerl'31re can verobili'r. 

1 
riyet Halk' Partisi, her 8Ctle, res-

-------------ı ee.mla.r a.rasında.n guruplar aymp Hul!sa. her ytl resınm.laın, 
bölge lbölge rnemlekıetin her ta.. 
m:fm.a dıı.ğıtmıık on.larda.n mühim 
~t mahsulleri derle~ C. ~ 
P'ni.n, a.ym usfilU -bu IJlC'VSİm. 
den tezi ydk- muh&rrirle~ de • 
tatbik etmetıiDe hiç bi.zo mgd 

''•ldt.leı v ... u l!itaal Vaae) ~nı 

OIUH'flD 
5.08 10.10 G.06 10.08 dofutU 

ÖJle 1!,1% 6.U U.19 6.14 
lklndl 16.17 9.M 16.17 9.0S 
Akfam 18.68 ll.00 ıa.a ıt.&O 

Y&Uıı %0.IS 1.'1 %Ut l.il 
lmsak s.ı& 8.ft a.n 8.11 

Çeviren: Muzaffer Acaı 

her tarafa ress::ı.mlar gön.derdiği 
gibi, muharrirleri de aynı ~ekil
de -paraca yardmı ederek
muhtellf istikametlere göndere
bilir. MuayYen bir zamen için, 
hatta kitap yazınca.ya. lı:adaz o 
muhıırriri om.da alıkoymak lA
.umdır. Ve muharrir evvela, Y•
dığr muhitin um'Jmi havasmdan 
başhyarak en derin husuırıılyetle· 

emniyetle idare ediyormq gibi 
; enidcn ha;ye.tnıe. ka.nştl ve bir 
gün: 

göremiyonız. 1 • 

Sanatı knrumü: Ye ~ 
mek Yohmd:ı. büyük emek haırcao 
dığrnı gördQğümtlz yüksek t~"" 
külden, banu da beklemek, !adi 
ileri gitmek değildir se.n1yonız., 

HiKMET MUNIR 

- BiliYOrfJ\lll ki Kadar, aylar-
68.nberi a.i.lenı.i bu seneki gibi yu Kısa Ajan& 
projelerimi ka.buıe hazırlıyoroum.. Haberleri: 
dedi, eğer istersefl ru ilıa.fta zar- Macarlstaııda. ca.~star 

lı" llQ devirde bDJıassa nakil itleri bul edivordu. Para ile dostluk mu-
ıuöY'tlk ı;üçltUder ıöeoo.lr. Ba ''* YUi ol~k . aidJ.yordu. Kbrı bilir 
ı k.Iemcn en ziyade istifade eden- Pol belki de Kadarla hayatlarını 
"t ın11ayyen fertler olur. ~ylaşmk veyhut her gün rastla-

-49-
fnıda sen de benimle berabel' Lon-

BudApe,tıe, IS (A.A) - Macar L 
dıra.ya gidebllirsln.. 

1 

Fakat (]evlet ban!an pilinb bir nncak bin tUrlU ehemmiyetsiz hal. 
~··· 11ılde n':tama sokabilir. Harp za. )erle arkadaşının mUşklil vaziyete 
;11nının ticaret politikası arttk düı,ıtuğilnQ görmemek iç:U böyle 
~ilin,., "Ulh devrinin esaslan ile hareket ediyor veyahut da ailesi-
ıı~a>·ese edilemez. Harp uma- r.in çok !azla. olan parasmm bu §e

~~tlrla harici tfcartt ka.ıancındaıı kilde daha gt1sel sarfohmabileceği
~1Yade harbin ve sJyasctlıı bir or· ne inanıyordu. Şimdiki halde rol 
J•ll.tı.ı, tammalayıcı bir unsurudur. vaziyetJn böyle olmaamr iııtiyor ve 
1;~ İtibarla. harici ticareti devletin ortada mesele kabruyordu. Niha
ıı.''lcadele vasıtalanndan biri Iıalin. yet yarm Pol'ün ba~a bir hevese 
lt~ ~lakki etmek zarureti vardır. dfuımesi veyahut atleslnın bu çok 
, llici ticareti devletin mücadele geniş masrafkıra mBlli o~ mfun 
rltsttası tclikkl eden dhnlyeUe kUndü .. Baz:J geceler .sessizlrk için-
i CrtUyctçi ekonominin ferdi men- de ya.km gördüğü tehlikeyi düşü
~t mantığı arasında bir mUnaı.e• rıtiyor, titriyor: 

t bnlmak mümkün d~ğlldir. - Ya bu hayat nihayet bulur-
l F'akat bunlan an<'ak de,·letin sa o zaman ne olacak? diye dü.şü
tt 11~ğıru söyleme1l her şeyin nüyordu. Ara srrada çon Uç ay zar
,.~~. olup bitivcrectğlnl ıaa- fında Mrfettiği pa.ra.Jarm evvelki 
~~·•qek değldlr. Büyil1< harp ,.e on sekiz ay zarfmda sarfettiklerin
ıı dan sonraki t.ecrilbe göstermiş- den çok olduğunu hesapladığı za. 
~/ Jcı bir sulh ekonomisinden harı• man kendini teserti için: "Evvelce 
l «cıııornı ine ceeı. her yerde dün- yaşad·ğı:rn hayat değildi.. Benim 
arıın en gUç i idir. · her zaman böyle ya§a.mam l.B.zrro, 
:ıh~Q giiçlük bilhassa. de,fetıerin her ıaman için panı.m olmalı ve 

"<llleq bir föekildc alışmı<;ı oldul•- sarfetmeliyim.,, hlbı.ünil veriyor
"l'l İclarcci zihniyeti il<' iktısaclt du .. 
~"'leleri birclenlıire kavrasnma· Evet parası, hem de çok para~! 

<, 1•tttl'TrırJ!l.dır. Hunun tabii n~tice'>l t olmak! ... Para. ona garip hiele!' ve
·ı ~'ak bir c:ok yerlerd~ randıman r:yord•J. Param olae&k, hiç beld~
·ı. lllii~tlir. 1 mıodiği bir şaruı neticesi muaz.zam 

lstılıale devri bir cemiyet i1:in- bir servete malik ol.a.caktı. 

-"Tilli ile evlensem, lsviçre
delü binlerce frangına. muazzam 
villasına, otomobillerine, Hahipsiz 
aervetinc l::aV1L~ •• 

Dtye dilşlindü. Fakat hemen a
kabinde . Tilli ile gcçirdiklc-ri bir 
geceyi hatırladt: Genç kadının kil. 
çille, zayıf vücudü büyük yatağın 
L-ir köjesine çırtl çxplak uzanmııı
Kadar da. yatağm diğr kö~esinde, 
gözleri kapalı, vücudu son seviş

melerinden doğan yeni bir türlU 
hisle titreyerek yatıyordu. Sonra 
s.abahm ilk Jşıklan Perdeler ara
&mdan sllzülüp oda}ı yeni bir IŞ?k 
ve Ka.dar'ı da )"t'ni hislerle uya.11-
dınp, yeniden alevlendirmek arzu· 
su. ile sevdiği kadrrun üzerine ~ev
kettiği zaman Til'!i anla§!lmaz bir 
hlsle gerilmiş ve 8.deta Ka.dar'ı 
iterek~ 

- Git.. git !}1md1, haydi git .. 
Diye reddetmişti. Bu geceyi ha

tırladığr zamruı Kadar, Tilli'nin 
kan!'!ı olam•yacağmı nnlamrştr .• Çıp 
lak olduğu zam:ın bile milyonla
ımdan daha fazla kıymeti olnn 
Tilli, milyonlarına, kfı.şauelerint>. 
otomobiJlerin<? rağmen fa.kir. hem 
de ~.ok fakirdi!. Tilli günün birin
de bir kelime ile kend <lİni de 
kovabilir, yahut da o bir kelime 
bile ~yiemeden ondan kaçardı. 

Hazimn eonuna doğru üniversi-

tedcAri dersler ve derelerle bera
ber JlaııL ve TWi. macerası da so
na rdi lkinci sene imtihanlarında 
a.nc3.k orta d~ccdc muvaffa.k o. 
lnbilmişti. Odasnı.m kirası tem
muz nihayetine kadar p()fin ola
rak verilinişti, veril:rni3ti ama di
ğer masrafları için k~csi.ndc an
cak bi.r kaç frank k~tI. 

Tilli yazı geçlrmek üzore baba.
siyle beraber lsviçreye, İtalya.ya 
gitmek üzere ha.zrrlanryordu.. 

Sakin bir haziraıı gecesi Kadar, 
Tilli'ye veda etti .. Bin bir hAtıra.
sının hala yaşayan tesiri.le kalb! 
şiddetle çşrpıyol'du .• Tilli'nin kil · 
cü.k el'ni bir müddet avuçlart için · 
ele tuttu ve yumuşak bir sesle: 

- Aliaha.ı.smarladık Tilli. dedl. 
Sonb::ı.hara. kadar, kimbillr belici 
de ebediyete kadar birblrmiZi. gö
remiyeceğiz. 

Artık Kadar tahammül edilmez 
rriithiş bir aşkla bu kıza bağlan
n·ı~tr. Gecelerce onun sesini duyar 
~ibi, ince çehresini görür gibi ,,.Ü · 
l!t•dunun ateşini yakmda hissede!?", 
riyırnocıunun tarif edilmez 3.lıen
gini rluyar gibi olurdu. Kimse Til
Ji'yi a"llayamazdı .. Onu kimse anla
~ amaz. Fakat kimse de unuta
n·azdt .. 

Kadarın bu boş, gayesiz gi.inl'!
rindc Pol sanki unutma nı.orftnini 

jan.m: bildir yor: 
Seyehat en 'l!f&k teferrüatma Askeri mahkeme, aralarmd& blrisl 

ka.dar luwrlan.mq, para mcsele&i kadın olmak üzere 12 kifiyi cuusluk 
çok evvelden hallohmmuştu.. He- suçundan 3 yıl ııe 10 yıı arasmda ha. 
men ertesi glinU "BA.l - Paris • pla cezalarına çarptn-ml§tır. 
Kale - Duvr - Londıra,, bıiletlni al- J:ı.ponya'n.m Pııpaya Elı;lAI 
dl!ar. Ancalı: Kada.r'm pas'!porlu Roma, 23 (A.A.) - Japonyo.nın l'a· 
ufak bir mllşkülit Çilcmruwıa se- pnıık nezdinde tayin edilen elçisi yn. 
bcbiyet verdi. Viyana.da.ki !ngll'z rm sabah Rom&'ya gelecektlr. 
ee!areti bir Macar pasaportunu vi- Amerika :rndyo tabrlkab.n sltfth 
ze etml'ği reddetmişti. Fakat * yapıyor 
I·ol'lin bahası mll.ia:hs.le c<lincc Ka- Vll§ln.gton, 23 (A.A.) - Ccçen sene 
dar hemen crte$l giln bir Avustur- 24.0 nıllyon radyo maklnesi yapmış 
ya pıı.saport.11 elde etmcğe muva!- ol.an radyo tabrlkııları dUn gece yarı. 
fak oldu ve bu ııekilde iki delikan- smdan itibaren sivil halk için artık 
lrnm yola çıknuılsrı için hiç bir makine yapmıyaca.klardrr. Bundan 
n•ah:rur kalmamış oldu. 

böyle bu !abrlknlnr ancak sllAhlı kuv. 
Gtize-ı bir günün sa.bahmda der vctlcr için çnlışacaluardır. 

kw: k.işiak neşeli ve heyecanlı b:r Amerikan ordmmna kan 

kafile üzerinde "Viyana - Patis,, Vaşington, %S (A.A) _ - Amerika 
yazan bir vagona biniyorla.rclt. Ar- kı.zııhaçı ordunun ve donanmanın 1 
kadaş'arında.n yedi ki~i kendileri- temmuza kadar 727.040 litre kan is. 
nj Salı.bur~ kadar teŞ}i ooecek- temi, olduğunu bildlrmlştlr. Haftada 
!erdi. Bu 90n i9tasyondaki yarım 9656 litre kan teslim edilmek 14.zTm· 
saatlik teva.kkuf srra.cı.uıd~ h:rk.es dır. 
bu ~enç krz ve erkeklenn babır- f<~rban'd tiitUn sah!oola 
!erine sıınlıp öpüşerek, gülE.'r~k, ., b~a .,3 < :ı.\ ') Pi • rı 

1 • . • ..,r .. , N • ,.o - yasanın açı • 
eg:lenerek veda ctmeTerile egloo- dığ tarihten bugU k dar T k t 
·· ı Ro~"t ·ı p l vü 1 . h ı ne a o a ' 
oı er.. """ 

1 
P. 

1
° ·. z e.rı. eyc- ı Niksar, Erba:ı.'da 700,000 kiloya ya -

candan, ktzıırmış o.dugu h~ld: do- km tütUn çok ı.yi fiatııırla satıım.q.. 
!aşıyor ardı. Anc:\.k memuı laı ka- t tnhl 1 u tft"'ft'l 1 hin ald 

la k tı • başla.drkl 1 ır. sar arın m s <UUIJ e e ı. pr n ap9. naga an za-"' u n l bildi! ltt tedbirler zUrra.ı çok sevfndirm!ftir. man up ş p ayn a er.. Müb .... 
1 :ıyaaya hararetle devam .,,,.,ıme c-

(Devam.ı var) tedir. 
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Kısa hizmetliler ç8ğırılıyor 
htıınbol Alkerllk DalttııııdDdıell: 
338 tloğumlu ve bo doğumlularla muameleye tabi ve askerliklerine k&

ıa~ "erllmlıt olan yedek SUbay yeti§ecek kısa hlzme:tlllcr eUerinde:kt dlpfo. 
malımnıı göre 1 mayu 1H2 tarlhlnde hazırlık kıta ma ııevkedlleceklerdlr, 

Bu kıaa hlunetlllerln ~aklt geçirmlyerek vıu:lyetll'rLrıl te&bıt ettirmek 
üzere H nisan 9U akııamm~ kadar ellerlndcl<I diploma il menırup oldukları 

Mlıerllk ~bclerlııe müracaat etmeleri ve vaktinde mUl'M'.ant etmeyip de 
ftdyetlnl tesbit ettirmemi§ olanlar hakkında kanuni takibat yapılacatJ 

U&n oluaar. 

P. T. T. Umum Müclürlüğünclen: 

ı - ldare ihtiyacı için piyasa malı olarak komprime halinde t&zytk 
.illmi§ 8 Ol 10 ton nlşadtr kapalı zarfla ekalltmeye çıkanlml§tır. 

J - Muhammen bedei! "9800., muvakkat teminat •'735,. Ura olup ek. 
mes! 4. Mayuı, 194'2 Pazartesi günU aaa.t 16 da Ankt1:ra P. T. T. Umum 

• LJrlUk binasmdakl aatmaıma koııı.Uıyoııunda yapılacaktrr. 
3 - 1atek1iler muvakkat teminat makbuzu veya banka teminat mek-

1':ılle kanun! vesaiki ve teklifi muhtevi kapalı zarflarını o gUn aaat 15 e 
.adar mezkQr komlııyona vereceklerdir. 

4 - Şartname Ankara. P. T. T. Levazım 141.\i!UrlUğUnde lıt&11bulda 

F'. T. T. Umumi depo ayniyat muhasiplJfinde görülebilir. (2770-(624) 

t • , • ..,, .• ~ • 1 4 ,..·_ • ..,, ----
"Vak ı t,, Kitabevinin yen 
neşriyatından bazıları 

nırkf'• ateaıtt 11a111tau y..-r - Bllt&ye• - 8.M.111 
'.il Ui.J IUJNI M 

y:uı &-Ttyorum - ttomaıı - ISUKllAllı ttU1'ÇAB M 
~o Oer11W- üazet.M!ıb& - ~tr..bil &LTUG 111 
·~ecıu ... &teb'U!llLO 1&11 ~~l' - llA.IUU l'&JU.ll VI!! ısocı 

~endi kendini' ı 000 keilııM' tle ;ATeUd - ll'nnım.aa ldtab llSG 
Keoaı •t'ccıJ.nı 1000 kelimi' '1" •tJ"edd - '1maacıa ıdtaht taC 
k.t-nd ııcndinı- ı GOO llellme iP itretk'J - tnl111,..tlf' ıcı~ iM 

- ,; ::... 1 1 • _·_, l ~ • ft •• 

·urkaye 

ZiRAA T BANKASI 

Şube ve Ajana adedi: 265. 

Zirai ve ticari her nevi banka muam~lelm. 

Para blrtktıreıtlere 28.800 Ura Ur:r&mtye nriyor, 

at Bankasında ırumbaralı ~• UJbernz wa~ rıeaapıan:naa c u 
Uruı Dulunanıara eeııe<ıe 4 :ıeıa çeldlecell &ur'a Ue a.o&ltld&ID 

• 
• 
• 

~· . 

• plADa göre tkramıyıı cıağttılac&ktır. 

• 
• 
• 

ı.ooo • 
ı.ooo • 
1,000 • 

•.ooo • 

ııo 

uo 
ıee 

• 
• 
• 

OlKKAll flesaplarmdakl paralar Olr eene l.Çindı M lirad&D &fafı 
1Qpalyerutre ikramiye ı;ıJıtığı ta.Jldlrae Clll 20 razıasıyıe nruooeıı:ur 

, s' 1

lelU : 11 ~ tı Etutran. il !!!ylQl U BlnnclllAı:um r.arthl• ... ,.... 

VAKiT ~4 • .il - 1942 

1 lsuıünkü radyo 1 
•• • • 1 • r • -..;• '. "'\""7' .- .. • -·""'e!"~ ' 

1 7,30 program ve memleket aaat a. 
yan 7,33 Hatıt prosrazıı Pl. 7,45 
ajans Ş,00 Senfonik perç&lar Pl. 8,115-
8,30 Evin A&ti. 12,80 Program ve 
memleket aaat ayan 12,aa Nlhaftnt 
makamından garkılar 12,45 ajan.e 13 
Şarkı ve tUrkUJer 13,16.lS,SO konUJ· 
ma {Çocuk Esirgeme kurumu adına). 
18,00 program, memleket aaat aJ&rı 
18,03 Fuıl heyeti 18,46 Zlraat tak
vtm.ı 18,55 Radyo çocuk kulUbU 19,115 
Film parçalan Pl. 19,30 saat ayan, 
ajana 19,45 klAalk TUrk mUzig'f 20,15 
Radyo gazetesi 20,45 Neva makamm· 
dan şarkılar 21,00 konuıma {tktı.sat 
saati) 21,115 Temsil 22,00 radyo aalon 
orkestrası 22,SO saat ayan, ajam n 
borsalar 22,45 _ 22.50 yarmkt prog • 
ram ve kapanıı. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralii, Kırıkhk ve Bütün Ağrılarınızı D.erhal Keser 

iCABINDA CUNDE3KAŞE ALINABiLiR 

KAYIPLAR 1 --- Bir Muhuip ve Daktilo 
aranıyor 

Fen fakülteli eczacı ıube&lnden al· 
dığım hUviyetiml zayi ettim. Yenislni 
alacağmıdan eeklalnln hUkmU yoktur. 

Fen FakUlteaı ~nsı Muetafa Çiftçi 

(39626) 

Tttrk ırkmdall bir muhasip ve dak- ' 
Ulo,p. lhUyaç vardır. Her ,un ötle

llen 801lr&. Galata Ablt ban ikinci kat 

'4 No. ya mtıracaa.Uarı. (89608) 

• • • 
Fatih on UçllııcQ ilk okulundan 20. 

6.936 tarlhlnde aldıfım gahadetname. 
yi kaybettim. Yenlstnı alacağtmdaıı 

ukl.slnin hUkmU yoktur. 

SAHlBt : ASI" US 
Basıldığı yer: V AKt1 ~ATBAASI 

On üçüncU Dk okul ?a Namık Pars 
(39623) 

Umum! Neşriyatı idare eden 

Rl'lfk Ahmet -;rc~nqll 

listanbal Levazım Amır~llnllea verileni 
ı Aslrerl Kıtaat ıruıan 

İki kalem 10 tondan 20 t.oııı aıfır eti almacakbr. tııaıeaı 27. 4. 942 gü
nU aaat 14 de Badmıköyde aıkert aatm alma komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin teıni.natlarlle belli vakltte komt.yona gelmeleri. (2976 - •7~) 

••• A.§9.f!da yazılı mevadm pazarlıkla ekelltmeleri 27. 4. 942 pazarteal ıtl-
nU aaat u den 16 ya kadar Bakırköyde aııkert aatın alma komisyonunda 
yapıla~. latekWerin belli vakitte kom1syona gelmeleri. (•982.57152) 

Mıktan Te.mtaat> 
Cinai ıwo Lira 

i'uulye 86,000 637 
Nohut 12,000 192 

Sade yatı 4,000 MO 

Sabun 6,000 2M .. . . 
Beher kllOllU 106 kuru§t&n 115,000 kilo aban puartıtl1a sat:m &lmac&k

tır. İhalesi 27. 4. 9'2 pazarteai gtınU saat ~ de Kars aaker1 aatm alma ko_ 
mlayonunda yapılacaktır, İhale bedeli uaertnden kat'l teminat almacak· 
tır. ı.teklllerin belli vakitte komJayona plmeleri. (29M - 47154) 

• • • 
16,747 Ura l50 kurUf keşlt bedelli yol ı.n,aatı pazarlıkla ek.lilt.meye kon-

muttı.ır. ı.ı..t ao.~9'2 Pe,...ın~ SÜJ1'1 -t 115 de Balıkellrde Mked •· 
tmalma kom~onutıda yapılacaktır. Temlu&tı 2363 11ra4ır. TallplerUl belli 
vWtt.e kCifüliYona gelinelert (299~) 

• • • 
Afağıda miktarları yazılı eUer pazarlıkla aatın alınacaktır. Tallple. 

rin 28.4.942 Salı gUDU aa.a.t 15 de Çorlud& uker1 ııatmal.m& koııı.Uıyonuna 

gel.melerf. 
Mlktan Tatıan Teminatı 

CbuıL Kilo Ura Lira 

Koyun eti. • 11,600 16,200 2430 

Sığır eti. 11,600 U,81W 2228 
(2996~) 

••• 
U bakla n 2 halkadan mQrekkep 2000 adet yerli kalın zincir yular 

sapı pazarlıkla. aatm alınacaktır. Tahmin bedeli 2~ lira kat't teminatı 
5215 liradır. NUmuncsl komisyonda görWUr. T&liplerin 27.4.942 Pazartesi 
gUnU f.ut 15 de Gellboluda merkez aatınalma koııı.Uıyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin be1ll vakitte koıniayoııa gelmeleri. (2998-4807) 

••• 
pazarlık güDU t&libl çıkmıyan aşatıda ctns ve miktarları yazılı etıeı 

21. 4. 942 pazartesi gllntı hızalarmda gÖIJterUeıı saati.erde pazarlıkla aatsr 
alınacaklardır .. Şarbıamelen her gün komisyonda görUJeblllr. latek•lltrtn 
tıenı gün ve aaatıerde kat1 t.6mınatıarile birlikte Fındıklıda aatm aıma 
koıniayoııuna ceımeıert.. (2991 • 4761) 

Pazarlıl. 

JllJrtan Kala. Bd. Kat'I Te.. umanı 

Cinsi Ton Lira Jlr, Ura g, Saat o. 
-- -

Sığır ett 100 10!5000 ıaooo 11.80 
Koyun etı 100 165000 19000 11,30 

Sıfır eti 200 240000 2$500 U,80 
Koyun eti 200 360000 40300 1430 

Sıfır eU 160 180000 2°'500 15 
Koyun eU 160 270000 29100 111 
Şığır eti 100 120000 14300 15,3(; 

Koyun eti 100 180000 20600 ıt~.so 

• • • 
Kom.layonda mevcut evaafJ dahlltnde 80 ton odun M'mantnanda an.. 

bara tealim sartlle pazarlıkla satm aıma.caktır. Teminatı 326 lira 20 kuruf 
olup pazarlıtı 25.4.942 cumartesi g11DU ... t 11 de Sell.miyede aaker1 atm 
alma koınl8yonunda yapılacaktır. (801()..-.4843) 

• • • 
Bir miktar beygir ve kabr derisi saWacaktrr. Taliplerin 28.4.942 Salı 

gUnU saat 14 de Yasaıviranda ukeı1 atı:na.J.ma komtayonunda bulunma· 
lan. (8011--4844) 

• • • 
. 200 adet küçUk bakır kazana teklif edilen klloıru 890 kuru§ ti&t pahalı 
görUldUğtlnden pazarlıkla eks!ltmeaı 27.4,942 gUnU aaat 115 de Merzifon 1 
aaker1 satmalma komisyonunda yapılacaktır, Talıml.n bedeli 18,400 Ura t&
ınlııatı 2760 liradır. Taliplertn belli vakitte koııı.Uıyona gelmeleri. 

(8014--484'1) 
• • • 

Afafıda mlktan yazıtı muytablyeler paaarhkta aatın alınacaktır. Ta. 
Uplerln 30,4.942 gUnU ıaat 115 de Ezlnede asker! aatınalma komlayonuna 
gelmelıeri. Tahmin tutan 67159 lira kat1 teminatı 1014 liradır. 
Ctııal. lıllktan 

r Deniz Levcuım Satınalmca K.omiıvonu 
~ · llanlan 

1 - Tahml.n edilen bedeli ''1'448., Ura olan takribi 2408 kilo "190~ 
metre muhtelit eb'atta Böhler veya muadili çeliğin 29.4.942 çıırşamba g(). 
nU saat ııı,so da Kaaımpaşada bulunan Deniz levazım satınalma komlıyo· 
nunda pazarlığı yapuacaktır. 

2 - tık teminatı "1083.60., Ura olup §&rbıamesi her gUn l§ saati dahi• 
!inde mezkilr komiayonda.n bedelllz almabllir. 

3 - lateklllerin 2490 aayılı kanunun 1.stediği vesikalarla. birlikte bel1I 
~ve saatte adı geçen komisyona mUraca.atıarı llb oıunur. (4818) 

• • • 
lhtiyacnnız olan bir adet 16 lık telefon ııantralmm 25.4.942 cumart8' 

gür.U aaat 11.80 da Kasımpqada bulunan Deniz levazmı ııatmalma komi" 
yonımda pazarhfı yapılacaktır. tateklllerln belli gün ve saatte mezkQr kO. 
mlayona mUracaatıan na.ıı olunur. (4819) 

• • • 
l50 tonluk 3 adet motörlU ma.vna ile 1 adet motorbot satın almacaktıt 

Ellerinde bu gibi vaaı~ bulunan talıpltrl.n Ka.ımnpaşad& Deniz ıevazııı 

satmalma komlayonu bagkanlığma müracaat etmeleri UA.n olunur, (4817) 

Kapah zarfla eksiltme ilanı 
' 

Çorum Nafia Müdürlüğünden: 
l - Çorum_ ÇerikU yolunun 78+710 - 79+894 aruı varyant· ve blll 

!Jl 11,5.942 pazarteaı gUnU aa&t 15 de Nafiada mUte,ekkll Komlsyoı:ıd' 

lh.a1e edilmek Uzere kapalı zart usulile eksiltmeye konulmll§tur. 
2 - KeJif bedeli 164156 lira 41 kunl§tur. 
S - Muvakkat teminat 1234 Ura 23 kur\l§tur. 
4 - Bu ~ ait evrak şunlardır: 
A - Eksiltme §&rtnamesl, 
B - Mukavele projesi, 
c - Silsile! fiyat ve kc§i! hUlft.sıı. cedvenen, 
D - Pra!il, p!An, grafik \'e vıısatı mesafe cedve.., 
E - Baymdırlrk qılerı genel, oose ve köprüler fenni ve husus1 şart. 

nameleri, 
F - Bu evrak her gUn nat1a mUdUrlUğUı:ıde görUlebillr. 
5 - İsteklilerin yukarda teminatı yatırdıklarına dalr belge ile eksilt' 

meden en az Uç gün evvel vlJt&yet makamına mUracaatla alacaktan ehliyet 
ve Uca.ret 0<1a..'n vestkalarmı ve ayrıca kapalı bir zarta konmuı yukarcı

yazw evi'aKI okuyup tama.men ltabuf ettikleri ga.rbmı haVi tekil! melllup
ların.ı mevzuata uygun §ekllde diğer bir zarta koyup ihale saatinden bit 
aaat evveline kadar Çorum nafia. dairesindeki komisyona makbuz mukabi
linde vermeleri veya göndermeleri llt&n olunur. Postada olacak gecikmeıet 
muleber değildir. ('8M) 

lstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden: 
Hava birlikleri için on bln adet Baıtarap tal;lağı pazarlıkla satm ali• 

nacaktır. istekliler kat'l teminat oıan "165" lirayı Bakır.köy MalmUdQr• 
ltiğtlne yatır:ırak makbuzlarlle birlikte 28. •. 942 salı gQnU eaat 11 de 
Yeni postahane karşıamda BUyUk Kınacıyan han No. 9/10 da Hava Sa.i 
tınalma.>ında bulunmaları. (4744) 

TURKiYE iŞ BANKASI 
1MJ fK "" ... "lil.Alıl.A 

Küçük T asarnıf ı adet 200Cı LlritJJJı - aooo- Lira 

Hesaplan • • 1000 • - aooo-- • 
1 • 160 • - uıoo-

tMt •'{RAMIYa PLANl • • DO() • - :ı.ooo- • 
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tO • 100 • - .000,..- • ...,... ! 'lmı-. ı hdııı. 00 l50 -~ . • • elt.efrtD lartlllf'rtDda lllO • ae • - 0000.- -

npıla. 100 • " it - 2000.- • 


