
• 

, 
MART 

1 ' 4 2 

r ' 

. ntMAr: UR.~ 
BLBl'Olfı Ullt. Mili. ICSU 

DDlllCI TiL ~-Ke. _. .. 
GONLO-K SiYA I HALK GAZETESi 

----------

Ma.-m rada iki 
Motö Çarpışt 

• Cripps 
Hindist n 

Alman Xatelan Rus 
H.+tıiv Vararak 

Bir ~ Eiir Aldı 

f 1 ' ÇOClff•••• lleltebe CH•derlrt• IJr de 

ÇOCUK ANSIKLOPIDISI 

M. Hltleri 
utku 

''Yeni Bir Düny 
Kurulmak 

Yolundadır" 

'Bolfe\lik Ordulan 
Önümüzdeki Yaz 

imha Edileceklerdir .. 



KL 

Yazan: 1RF AN BEHCET 

nnr gıydıkten sonra kapının slirgü. 
lenni çekti, bahçeye çıktı .•. 

Valizin üstündeki yuvarlak saat:n 

Ziraat 
Seferberliği 

--o--

Ekimi Arttıracak Yeni 
Tedbirler Alındı 

TAN 

Ku 

Yeni Sağlık 
Müesseseleri 

16 - 3 - 942 

, ........ DiKKAT: ... -... , 
Mangal Kömürü 

Narhı Kaldırılmalıdır 

- Ne yapıp yapıp tıarada lcüflen
mekttn kurtıılacağnn • Öyle zam n
lanm ohıyor ki boğul cagrm BanlYO

rum .• :R kat ne y pmalıi' Uzun mıld
det yalmz ya amıya mukted r olamı
yacaktr. Çünkü bir ittirdiği para tt-, 
n yet bu hafta dare olab 1 rd . H -
ıatın bıı maddi ihtıyaç safhası onu 

rdenbire korkuttu: 

kapağa temas ettıkçe çıkarttığı mun- Vııli Ultfi Kırdar, yarın beraberfn
tazam sese istemlyerek ayağını uy- de VilOyet ziraat müdürü Tahsin ol
durnyordu. Dış kapıyı açtı, çıkarkCil duğu halde Sllivrlye, Ps-r embc gUnU 
eve doğru dcindıi; yuz!lrıden ufak Lir de Çııtalcaya idccektir. Her iki kn
tec suf ~e teessür görünmüyoru. 1 zadıı ziraat faaliyeti g6zden geçirile-

•• un 
Galatasaray 

acları 
ona Erd' 

Fenerbahçeyi 5 ·O Yendi 

360 Y atakh Üç 
Pavyon Açılıyor 

Üniversite Trp Fakaıte t Dekanlığı, 
Cerrahpaşa hastanesindeki birinci da
hiliye ve birinci hariciye kliniklerine 
yüz kırkar yatak ilftvesinc karar ver
miş ve hazrrltklarmı tamamlamıştır. 
Dekanlık Cerrahpaşa hastanesine i
lave edilecek bu 280 yataklı iki pav
yondan baı;ka Gureba hastanesinde 
de 80 yataklı bir çocuk hastalıkları 
kliniği vUcude getirecektir. Bunun i
çin Gureba hastanesinin yanında bu
lunan kuduz hastanesini" aft boş bir 

Bazı mahallelerde el altından 
mangal klSmı.irünün kilosu 15 ku· 
ruva satılıyor, bu vakalardan ba· 
zıları adllycye intikal ediyor, bıı- ! 
zıları da halk tarafından haber f 
verllmedlftl için vurguncular ad· 
liyenln elinden kurtulabiliyorlar, 
Şehre niçin kAfl deı-eccde mangal 
k5mUrU gelmiyor? Esnaf narhın 
kifayet etmedlftlnl s5y1Uyor. Bu 
iddia yalan veya yıınllş olabilir. 
Fakat ortada bir hakikat var ki 
halk narha raömen faz:al para ve
rip kömür almak mecburiyetinde 
kalıyor. Mangal kömOrU bundan 
sonra ısınmak için olmaktan zi
yade yemek plılrmek, su ısıtmak 
fiilin gibi evin zarurf lılerlnl gör· 
mek için kul! nılacak bir madde 
haline gelmfrtlr. 

cek, müstahsile hUkOmetln, fnzln e-
- Parasız kalır m ne yapanm? kim yapılması için aldığı yardlltl ted

B n kını yardım eder? 

Tcyzcsı resmi ziyaretlerinde onu 
buyük b r mub bbeUe karşılardı. Fa

ba mdi evde bir fazla boğaz 
de kalın ıııa razı olncak mry-

Boyle bır r~ karşısında bulun
n çekmiyordu: 

Cemilenin teyzesi, yeğenini 
dikten sonra şu cevabı verdi: 

dinle- birleri anlatılacaktır. VilAyctln diğer 
kazalartnda da müstah!!ili fazla eki
me teşvik edecek konferanslar veri
lecek, bu konferanslarda halkın ekim 
i leri hakkındaki bllglleri arttınln
caktrr. 

- Kızım, ben senin teyzenlm Tey
ze demek ana yarısı demektir Burası 
sen·n evin sayılır. Baş mda y~rin var. 
Fakat böyle bir karar almanın sebe
bi nedir? 'Üvey annenle mi geçinemi
yor un? 

İstanbul bölgesi tarafından ter•ıp 
edilmiş olan İstanbul kupasının fİt'al 
maçı dün Şeref stad•nda çok kesif bir 
kalabalık önünde, Galatasaray ile Fe
nerbahçe arasında oynanmıştır. MtL;· 
tan evvelki tahminimlzd.- de işaret et
tiğimiz gibi Galatasaray ileri oyun~ 
lan Fenerli arkadaşlarına faik olduk. 
lannı dün, isbat eden bir oyun c;ıkn -
mışlar ve Fenerbahçenln uğradıfı h· 
l!sizllğin de inzimamı ile maçı bü)'ük 
bir farkla kazanmışlardır. 

tasaray c;ok hakim bir takım vaıbe
tinde bulunuyordu. İşte bu sırada Fe
ner kalesine havale edllen topu, N.ı
rinln vakitsiz çıkış yaparak tutama
ması, Galatasaray Gündüzün ayağın
dan bir gol daha kazandırdı. 

- Evvela gider kend s de bir gece 
misafir kalırım; biraz iskandil ederim. 
K bı::ıl gorursem, tamamen açılının.. 
Gormezsem._ 

Ne yap~gım bilmcdlği içİn Öı.iıidr.
ccsini tamamhyamadı. Td:rar du ı.in

u: 
- Gormez em_ 
B dcnb re eJinden l:i bı fırlatarak 

yaga kalktı. 
- Adam sende... Bn k d:ır kim:.e
ler ne yapar! nıa ben de Byle ya-
nın. Zaten bu meymenet iıı evde 
m ktansa, hızmetçihk etmeyı terclb 

denm. 
Babasım şüphelendirmemek için 
ırhğı evin içhıe uyku sukUtu y:ı

ldıktan sonra y pcıayı tere b etti. 
ek eaı._ 
Herkesin uyudıığana knnaat getfre
ayağa kalktı, dolaptan Ta~ni çı-

rarak içindeki kırpıntıları yatağrı 
k ucuna dcvirdı ve bütün eşyasını 

tına ile yerlcştırd • Eğlence için se
te ı;ıkıyormu gibı biç bır ı;eyı 

n tmuyordtı: 
Uyuyamadı, yatağında günün açıl

ını bekledı. Pcnçerelerdcn açık 
bir sabah lac:ıhğı ınizu'ltniye 1'-ış-

ymca muthiş bir ımt luna gıriyor
g bi ytireği çarpmıya başladı. 

M ntosıınu giydi, kapsğı açık du
n v lizin içine ufak konsol soatln , 
nesın n baş ucund duran resm rJ 
ydu. Bir dınc valiz n d ger:ne 
dııralanru larak kap:ya dofru yti

du 
Ayaklan doşeme tahtalarını ç?tn
ıyordu. Merdiveni inerken b b:ı
m odasmd n bir öksüru1t j itti; o-

li erken kalktı· ını bil yordu. Karşı 
ıya gelmemek iç·n sofayı .tıızh 

erken bu k sa helecan esnasın!!a 
nlnden şimşek gibi hır sıı:ıl geç>i: 

- Ya kal1!ılaşırsam ne diyccef"m? 
Sualın cevabı da ayni suratle !tab
a geldi. 

- Gidiyonmrl Derfm. Beni rncnet
e hakkı var IJlli' 

B na karar verdikten sonra d hl ce 
a etle yiirüdii. Hatt6. merdivenin 
tırdısma b"le ehemmiyet vcrmiye

taşhga indi: elindeki kundurata-

e 
r 

a.? 

Ven1en Haberler 
Birbirni Tutmuyor 

Ro , 15 {AA) - Tebli Dcnl
tıl rımızd~m b ri donmE'miştlr. 
Gaı'bi At1 tıkte f llyette bulunan 

Warımız cem n 25 000 tonluk 
b trrmt 1 rdır. 10 000 tonluk Ra

c petrol gemisi, bttnlann ara n
Chr. 
Bcriin 15 (A.A.) - Alıruın donan

başkumand 01 btıyOk Am ral 
der'in t f iizerlne Führer dc-
ltılar filosu kumand nı Vi amiral 

büyük hizm tlerme b'r şiik
- uzcre Amı.ral · e yükselt-

* Btt oos A~. 15 (A.A.) - Gazete-
nakleden Queen Mary gemi 

n torpillendi hakkındaki yaban
ı haberini ihtiyntl:ı kaydediyorlar. 

zon et Politicı Grnficas gazetesi 
or ki: 
"Arjantln deniz mnhfillerinde 

Qucen Mnry'nin bir den tı gemisi 
fınd n taarruza u tr dl mı tasdik 

dl ler.,, 
Crit ce gazetesi ise bu hnberin yan
olduguıru öylüyor. 

ingilterenin Yeni 
Moskova Sefiri 

- Hayır, üvey annem çok naz k· 
terbiyeli bır kadındır. Benim dc.."I u-
1 klerıme bile t hammül ediyor. 

- O halde babanla aran açık., 
- Evet. Babamla geçinemiyoruz. 
Teyze azım uzadıya düşündiı: 
- Cemile, dedi: sana tekrar ediyo

rum. Burası evin demektir. Fakat u
nutma ki b"z vakitlı adamlar deği
liz. Enişten bir lraç işe girişti Büvilk 
zararlara ıığradı. Senin zaruri masn
fmn yardım edemeyiz ... Bunu peşin 
söyli);eyim de sonra lfikırdı olmuı:ı. 
Evinrgünliık çorbasmd:ı senin de tn~ 
zun bulunmalı ... 

(Arkası var) 

Dumlupınar Sefer 
Hazırhğı Yapıyor 
Yun nfatana gıda m ddleri gohire

cek olan Dumlupınar ıklncı seferi i
çin yuk almıya ba lamıstır. 
Dumlupınar ancak ayın yirmi dör

dund n sonra llmanunızdan Pireye 
h re et edecektir. Vapurun bu sefer 
donüste memleketimize bin Yunanlı 
eocu·u et rlp getlnnlyeceği hakktn
da henüz Kızılay İstanbul Mümessil
li ne bir tebllg t yapılmamı tır. Ma
am fih Kızılay bin çocuk için y t k, 
batt niye ve eferln devamı mildde
t nce kafi gele k gıda maddt'lcrl, sıh
hl m lzeme hazırı mrş bulunmnkta
dtr. Çocuklnrm Dumlupmarla nakli 
halinde hazırlanan yiyecek ve mal
t.:emeden ba ka vapurla bır de sağlık 
ckioı gönderilecektir. 

BtTG'ONKO PROr.RAl\1 
7,30 Prorram 18.55 Fuıl 
7 33 M zık (Pi.) ı9,30 Haberler 
7.45 Haberler ı0,45 Serbeat 
8 00 'M zik (Pi.) ı s 
8 U Evın saati g 50 arkılar 
ız ıo Program 20 15 Radyo ga tcıri 
12,33 T r ı 20 C5 Mllrlk 
12 45 Haberler 21,00 Koıııı ma 
ı3 00 T rk lcr 21,15 T rk er 
18 00 Program 21,45 MQzlk 
18,03 Da a m(l 'ı'!i 22 30 Hab rl r 
18 45 Zınttt t kvunl 22.45 Kapanıı 

1 
iDeniz 

• re es e 

Müttefikler 13 Harp 
Gemisi Kaybetti 

Londra, l !'i ( A.A.) - Vaşington ve 
Londr d ayni zamanda ne rcdılen 
bir tcbli~e göre, Cava sularında 27 
Sub tt b lıyarnk üç gun silren de
niz muhnrclıesinde müttefikler 13 
h rp gcmısi kaybetmi terdir, 

Bunlar bir İngiliz kruvaz6rü ve 4 
muhrip, 1 Avu tralya kruvazörü, 1 
Amerikan kruvazöril ve 1 muhrip. 
2 Felemenk kruva1örfı ve ilç muh
riptir. J ponlarm 203 milimetrelik 
toplan bulun n 1 kruvazörü batmış
tır. Bir kruvazörün hasara uğrndığı, 
2 kruvnzörde yan ın çıkarıldığt zan
nediliyor. l Japon muhribi batmış, 

üç Japon muhribi hasara uğram1$. 
bunl r batarken veyahut yanarken 
gonilmüştUr. 

İki don nma Cavanm ı;imal ve do
ğu unda karşılaşmıştır. Japon mosu 
203 1 k top! rı bulunun on bin ton
luk lld ağır ve üç orta ağtr kruvn
zörle diğer kruvaz15rler ve 13 muh
rlpten mürekkepti. Japon filosunda 
m tt fik filosunda bulunmıyan ağır 
topl r vardı ve torpido fılosu da üç 
misli fazlaydı. Mutte!ik filo, Cava sa
hff nde düşman nakliye gemilerini 
bulımya çalı.şıyordu. Dilsrnnn çok bü
yük kuvvetlerle Cnv mn şimallne ha
kim olduğundan, ertesi gün cenuba 
çekllmek karan veren miltefik filo
nun, J.oponl rm kontrolil altfnda bu-

Moskova, IS (A.A.) - lngilterenin lunon iki bo.l:ıızdan g~mesi 15zım 
yeni Sovyetler birligi sefııi Si_r. Ar- geliyordu. Hasara u'!ramış olrın Perth 

bald Clark Kerr, dün Kuıbışefe t fliz kruvazörü Hu ton knıvazö-
elmiştir. ı rlylc bum te ebbOs etmi tir. SUrati-

)if. "' nin y nsmı kaybetmls olan Eceter 
Londra, ıs (A.A.) - Bı:ıgün L :m- kruv zörü de bir İngiliz ve bir Ame-

dranın mahallelerinden biri olan Hol- rikan muhnbf refnkatinde şarka dol!
ord Suare Finsbury'de Lenln'in bu~- nı h reket etmiştir. Bu iki kafile de 

dan 40 sene evvel oturduğu eve Nr kuvv tli J pon harp gemilerine rast
levha konulmuştur. Sovyet Rusy nm ı mdır o gündenberi bu gemilerden 
Londra elçisinin refikası Mme. M - haber d1mam m trr. 

ki, levhanm açılış törenim yapmı , + 
ve büyük elçi bu münasebetle bir nu- Stokholm, 15 (A.A.) - DNB: tn-
tuk oylemiştir. giliz istihbarat servisinin bildird"ğine 

l\iacaristan Ovasında 1000 
Kadar Ev Yıkıldı 

Budape e, 15 (A.A.) - Macar o-
ında k rl nn er"me 1 yuzunden 

den fazla ev yıkılmıs 22 n hı

göre, milttefik donanma baışkııman
dam kontramlral Doorman Cava ya
kınlannda yapılan deniz muharebesin
de olmüştür. 

~ m ltında k im , JOO 000 arpan ya dan etmek ve s lgı0 bir haıstnhk 
~ ııl nde ek arazıyı ul r ba - 1 iht.mallni önlemek için butı.in tedbir-

t Butun Seget bolgesı su nltm-ı ler alınmı5tır, 

Diğer t::ıraftan devlet ziraat işlet
melerine ait dört traktör de viH\yet 
dahlllndC'kl mlllt emval ve hususi şa
hıslara aft arazinin işlet lmcslnc tah
sis olunmu tur, 

Müst hsile dağıtılacak mısır ve 
Trabzon cinsi pat tes tohumlan te
darik edilmiştir. Yakında bunlartn 
tevz.linc ba~lanacaktrr. 

Adanada ekim sef erbeı·liği 

Adana, ıs (A.A.) - Adanada •klm 
seferberliği hararetli bir safhad.,dır. 
Bu yıl Ovada munzam olarak 20 000 
işçi daha çalıştınlacaktır. 

Bu Yll Peynirciler işi 
Y oğuPtculuğa Döktü 

Bu sene yoğurt fiyatlannın çok 
yiıksek ve hatti beyaz peynir flyatla
nndan fazla olusu Trakya ve Mar
mara havzasında evelcc peynir yapan 
bütün müesseseleri mukaveleye bağl11-
dıklan sütleri yoğurt yapmıya teş· 
vık etmektedir. 

Son günlerde yoğurt fiyatları tam 
yağlılar 100 den 70 e, yarım yağlılar 
80 den 60 a kndar düşmüştür. 

Sami Açıköneyin idare ettiği rakı -
lar oyuna şu kadrolarla çıkmışlardı . 

Bir aralık Cemil ile çarpışarak ıta
şmı, yUzUn!l, gözilnü kana bulayacak 
kadar açılan Muradın da çekllmesi i
le Fenerbahçe zayıf bir müd-.faaya da. 
yanmak zorunda kalmış ve devre Ga
latasarayın 3.0 galebesiyle. bitmiştir. 

I kinci devrede 
Galatasaray: Ounan Faruk Salim, Mu• 1 d 

tara, Enver, E fak, Hikmet, Arif, Ccmn, kimi devre e Fenerbahçe önünd,.-
ODndllz, Guanfer. ki hendikapı biraz olsun kapatmnk i-

Fcnerbahçe: Nuri, Muammer, Murat. o. çln büyük bir gayret snrfetti Fakat 
mer, Zeynel. Aydın Fıkret. lbrahim., Melih, bu gayretin neticesi ancak o~nu ra
E1at, Naci kip yan sahasında oynamaktan daha 

Maça ısaat tam on beş buçukta Fe- IJeri gidemedi ve Melibin mUtemaJ:. 
nerbahçenin akını ile başlanmıı;•ır. yen Galatasaray kalesine fırlaması, 
İlk anlarda her ikl taraf da bütün v~r- lbrahimln deplasmanlı ve st'rf oyunu 
lıklan ile topa c; kmışfar ve oyunun ile Fener hücum hattını harekete ~e
sıklct merkezini rakip tarafa intikal tfrmesi, Faruk, Salim, ve Enverin sı
cttlnnlye çalışmışlardır. Fakat bu a- kı müdafaası önUnde, golle netieeıe
rada Fenerbahc;e kalesine havale edi· ncmiyordu. Diğer taraftan Eşfak ve 
len topun, kaleci tarafından yanlı'! Arif Galatasaray akınlarını tanzim 
bir hareketle önlenmek istenmesi ne- etmekte büyük birer lmil halinde "Y
ticesl Sarı - Lliclvert takrm dördün- nuyorlardı. 
cü dakıkada mağlup vaziyete düşmüş- Görülüyordu ki, Fenerbahçeni:ı 
tür. sarfettiği büyük gayrete rağmen pas-

Gol şöyle olmuştur: Galatasaray sağ laşmalan çok kısadır ve Galatasaraynı 
ac;ığı Hikmet, Fener ceza çizgisi i- çok defa elli metrelik pas yapan o
çine kadar sürdüğü topu ani olar.ık yuncuları içinde ferdi kıymet itiba-
kaleye göndermiş ve altı yedi metre riylc yüksek ol11nlar Fenerinkilere 
kadar önüne düşeceğini kestirerek çı- nisbetle daha çoktur. Nihayet, Ibr:ahi
kış yapan kaleci Nuri yetlşemedie: i- min sahadan tekrar çıkması ile on, 
çin, top üstünden aşanık kaleye gır- biraz sonra Murad'll d:ı kafaya çık
miştir. maya mecbur olarak, sarılı başınn:ın 

Fenerbahçe ilk anlarda yediği b 1 tekrar kan aızmrya başladığı için hıs
golü hemen tellifi etmek için büyük tahaneye gönderilmesi ile dokuz kişi 
bir gayret sarfederek bir an rakip ya- kalan Fcnerbahc;e üç gollük farla mu
rı sahasına yerleşm"şse de Gal:ıta::ı:ı· hafaza etmek ümidiyle oynıyarak :n~c
rayın gayretli mülafaası önünde be- buren Galataııarayı üzerine çekti ve 
raberlıği yapamamıştır. Bununla t,<:- bu arada Cemilin bir eşapeslni ö 11!

pavyonda tadiller yaptıracaktır. • 

Her üç kliniğin son hazırlıktan ta
mamlanarı'l~ yaktnda açılış törenleri 
yapılacaktır. Bu suretle hem hastala
rın tedavisi için ild sıhhat müessese
miz yeniden 360 yataklı pavyonlara 
kavuşacak, hem de tıp talebelerinin 1 
dnha geniş mikyasta ameli tedrisat 1 
yapabilmeleri imkanı hr.sıl olacaktrr. ı 

Sanatorvomdan 
Erzak Çalmışlar 

Heybcliada sanatoryomunun ıışc;·sı 
Mustafa ile çırağı Bayram ve sana
toryoma süt getiren Ahmet ambardan 
muhtelif tarihlerde azar azar pirinç 
yağ, et, süt vesafr yiyecı-k maddel,.r 
aljrrarak boş bir odaya sak1amışlar ve 
dün Ahmedin katınna yiik\lyerek .;al· 
dıklannı baska yere götürmiye nl
kışmışlardır .Yakalanarak adliyeye V<'

rllen suçlulann üçüncii s•1lh c•ı:ııda 
sorgulan yapılmış ve hakim üç hır
sızı da tevkif etmiıstir. 

Denizli Vilayet Bütçesi 
Denizli, 15 ( A.A.) - Vilivet umu

mi meclisi 1912 bütc;es!nl 638.800 lira 
olarak kabul etmiştir. Bu paranın 
111.385 lirası hususi idareye, 26.419 
lirası nafiaya, 286.068 lirası maarife. 
10,907 lirası ziraat ve veteriner~. 
69,459 lirası sıhhiyeye ayrılmıştır. 

Efter alikadar tüccar ve eınaf 
bugOnkO narhın kifayetslz:lllilnl 
bahane ederek ııehre k5mUr ge
tirmemekte devam ederlerse halk 
klSm ar ihtiyacını haddinden çok 
fazla para 5dlyerek ve çok gDç
IUkle temin edecektir. Dunu ön
lemek için, Belediyece tedbir al· 
mak gerektir. Bize kalırsa en ba• 
alt tedbir mangal kilmUrU narh1nt ı· 
kaldırmaktır. Narh ka•kar da sa
tııı serbestlerae her tOccar kilmUr 
getirtecek ve tabll surette reka
bet başlfyacağı için de klSmür 
haddinden fazla bir fiyatla satıl· 
mıyacnktır. 

* Toplo;apı ve Şehremini taranarmda 
elcktnk cereyanının ı k aık lco ıl c 
11nden pklyettc bulunınu tuk. ElcktrUı: 
ıdarcal tarafından aldıtımı& cevabı mem 
nunıyetlc l/Uıyoruz: 

"fdaremlzın yalnıa clcktr~ §cbekes 
hakkında bır fıklr "ermek için bunun 
takriben 2000 kılometrc ıııbl muaıuam 
bır ıulde bulund tunu ve 130,000 den 
fazla aboneye cereyan tevzi etmekte ol 
du unu söylersek, arıı ııra. 1 t sn t o •· 
rak, va 1 olan m nferıt eıkAyeılenıı, 1 
ııletmemlzln. mukilr makalede taavlr 
edıldıgı ıııbı, ba ı bozuk bır baldo olı:uı 
dıfı gdrlilUr, 

Sabık Elektrık Şriketindcn idaremize 1 
ıntıkal eden tcalut bir çok lalabata 
muhıaçtır. ı,ıetmc mıllı idareye gcı;tl . 
gındcnbcrı, muayyen bJJ" proııram tah- 1 
tında, t•bhat 'f takviyeye bilyı.k hır 
ehcmmıyetlc devam edılmeıctedir. 

Vaııyeti ha nanın tevlıt cttift md· 
zcme hkdanı ve tedarıkındeki ımklnıız
lıfa rağmen ih•ıyat malzemeden nrfet· 
mek aurctilc b abat ve takvıycler ıçln 
idaremizce büyük fedak rlıklar :yapıl· 
maktadır. 

Bu da her taraftan fazla yoğurt 
gelmlye başlamış olmasından ileri 
gelmektedir. AIAkalılar beyaz peynir
de azami satış fiyatı olduğundan »ey
nlrcilerin de işi satışı serbest ve ka. 
n daha fazla olan yoğurtçuluğa dök
tüklerini, bu sebeple önümüzdeki yılın 
peynir istihsalinin norm ldan az 012-

cağını ileri sürmektedirler. 
raber rakiplerini c;ok rkından sıkı - liyen Nurinin müdahalesi topu G1lı.- duğu hayret bariz bir şekilde hisse
tıran Fenerb:ıhç.:ye karşı Galatanra - l tasaray sağ açığınm ayağına ır<'tirdi diliyordu. 

Şchremnı, Topkapı ve Yenibahçe ııibı 
semtler Şıd:ct zamanında peydcrp y 
tesiı edilrn uzun vcı girift havai hat 
larla tatfdıyc cdılınl ur. Bıı acaıtlerde ı 
ıon zamanlarda bazı cereyan keaı;.me 
hSdiselero vukua r;elmıı 1 e de bunların 
lusmı aramı bu g rl(t vaılyetln lsl.ihı 1 
için ıı!lndOzlerl ıcbekedc yapılan ame 
lıyat dolayiuyle bınarıırc bu Acmtl r• 
deki havai teb ke kıa mlannın cereyan. 
dan tccrıı cdılmeal lüzumu yüzünden 

Bir Şeker u gu cu la 
iki Sene Sürülecek 
Gaziantep, 15 (TAN) - Tabakha

ne m h~llcsinde Ahmet Ökkftş Kale
oglu adında bin külliyetli mıkt,, da 
şeker saklamış ve yakalanarnk adli
yeye verilmişti Mahkeme bu vurgun
cunun snkladıgt şekerlerin müsadere
sine ve 500 lira para cezası ödemesi
ne ve kendisinin iki sene Bileclğe sü
rülmesine knrnr ..,eitt'l'fM>f'~ 

yın nis~~tcn. seyrek yaptığı akın tar cok 1 ve ~ıkı b~r şiitle Fenerb!hçe dördü'lcÜ Galatasaray dünkü oyunu He futbol 
daha mues ır olmuş ve on dokuzune.ı golu yedı. Bu ana kadar bozulmıyan meraklılarını hayli tatmin etmiştir o 
dakikada Cemil ikinci Galatasaray ı:co· Fenerbahçe takımı nihayet ·dağınık 1 kadar ki senelerdenberi bu kadar an
lü~u a~ıştır. _Bund:ın s?n.ra İb ıh:- ve aksak bir şekilde oynamıya başla- !aşmış bir takım görülnıemlştir, deni· 
mm, ayagına bır tekmC" yıyıp oyu'lı'lan dı ve Cemi] ile Gündüzün beraberce leb!lir. San - Kırmızılılar gerek Be
blr muddet çıkması uzerine Fener- yaptıkları atak Galataııaraya Cemilin şiktaş önündeki ve gerek Fenerbah,e 
bahçe on kişi ile maça devam etmiş ve ayağmdan beşinci golü kazandırdı. karşısındaki muvaffak oyun ve g ıle
Galatasaray devrenin sonlnrına doğr.ı Oyunun bittiğini ilin eden hake- belerinden sonra kupayı olduğu kadar 
bariz bir şekilJe ağır basmıya baş1a- mln son düdüfü çalındığı vakit, halkı şampiyonluğu da l"n çok hakketmiı 
mı&tır. Bilhassa santrhafın uzun pas- beraberce sellimlıyan kuvvetli ve mu- bir takım intibamı bırakmışl:!rdır, 
lariyle, Arifin düzenlediği akınla:-ı, vaffak Galata:ıaray ne rakibinden daha Hakem Saminin dareğ, halkı ta•min 

ileri ıeımi,tır. i 
Bundan baıka geceleri ka:ırdcdneıı in

kıtalar ise ebektnln b nyesl itıbuıylc 
mutlak ıurcıtc tlnlenmcsinc lmlı:ln olmi· 1 
yan ve aitaç dallarının, çlcı:kalar tara. 
yan ve afaç dallarının çocuklar tara· 
hndan uçurulan uçurtmalannın veya oyun 
içın atılan tel parçalarının. hat telle
rine teması neticesinde vukua ııelen ce
reyan lnkıtalarıdrr ki bunlar da mümk n 
olan en kıu bir r.am.anda izale edilmek· 
te ve atac dallarının keallmelsl icln i 
aUkadar mercılerle mUıterekcn calıpl· 
maktadır.,, ~m!J ye U\i~ÜA a ~;,wı!en ~ t.unctsf:ı: ve d'rıtıa talisi:r: Fenerbahçe etmiştir. 

tehlıkeli vaziyete sokmalan ile Gala- 1 karşısında, halkın netice üzerine duy- Füruzan TEKİL 

Marmarada iki 
Motör Çarpıştı 

Avustralya 
l:Er &ıştnn 1 incide 

~ BasUın ı tndde ralyanın elinde 400 bin kişi bu-
mışlardır. Bu feryatlar Dince!- lunnıaktadır. Bu kuvvete Ame
den dLcyulmuş ise de batmak teh rikan kıtaları da yardım edecek
likesi içinde bulunan motori.in tir. Avustralya 500 bin kişıyı si
süratle manevra yapıp Karaku. lalı altına almıştır. Bu kuvvetten 
şun battığı yere yetişebilmesi 120 bin kışinin İmparatorluk he
kolay olmamıştır. Gerek bu ge- sabına çarpışmak ıçin A vrupaya 
cikme ve gerekse karanlık dola. gonderildigi tesbit edilmiştir. Bu 
yisiyle denizdekilerin gôrülebil. il sebep~.e sivıl muhafızlar hariç ol~ 
mesindeki güçliik hepsinin kur- mak uzere Avustralya kıtnsını 
tarılmasına imkan bırakmamış.! müdafaa için mevcut olan kuv. 
tavfalardan İnebolulu 30 yaşında vet 308 bin kişidir. Amerikan 
Ahmet ile kardeşi 15 yaşında Ka takviye kıtalan hesaba katılmasa 
zım dalgalar arasında kaybol _ bile bu ordu Japonların Pasi
muşlardır. fikte karşılaştıkları orduların en 
Karakuşun kaptaniyle tayfasından büyüğüdür. 

fiçUnU kurtarmıya muvaffak olan Din- Hindistan ve Avuslralyaı 
cel tekrar geri dönmüş ve lstanbul , .• • • • 
istikametinde ilerlemiye başlamıştır. bırer US halıne getırılecek 
Fakat baş tarnfından su alan D"nrel Londra, 15 (A. A.) _ Sunday Ti
de tehlikeli duruma dü~müştı.ir. Gı.in mcs g zetesinin diplomatik muharri
ağarırken uzaklarda bir motörün be-
lirmesi üzerine işaretle yardmı iste
nUmlştir. Bu motör Dincele doğru 
dümen kırmış ve az sonra da yanı~a 
yaklaışarak vaziyeti öğrenince yarah 
motörü yedeğine alarak İstanbula ge
tirmiştir. Bu motör Gemlikten ze?tin 
yüklyle lstanbula gelmekte olan Ek
rem motörüdür. 

Motör limana g~llnce; hMlse liman 
reisliğine bildirilmiş ve tahkikata 
müddeiumumllik de el koymuştur. 
Tahkikatı idare eden müddelumumt 
muavinlerinden Orhan Hamamı ve 
Fehmi Çağıl diın liman dairesınde her 
iki motörün kaptan ve tayfalarmm 
ifadelerini almışlardır. Tahkikata bu
gün de ıcvam edilecek ve hadisenin 
sebebi ve mesulleri tesbit edilecektir. 
Yukarıda da yazdlğrrmz gibi her fkJ 
motöriln de fenerlerini ynkmamı:ş ol
malan çarpışmzya sebep olmuştur. 

Motörlerln ikisi de sigortasızdır. 

Asi İran Çeteleri 
l:tfr Ba~ 1 incide 

Eski Şah zamanında gadre uğ
nyan Kaşkay ve Bakitari kabı. 
leleri meşru haklarının tanınma
sını istemektedirler. Bunların 
reısleri eskı Şah zamanında elle. 
rinden alınmış olan toprakların 
geri verilmcsıni ve kabileler ü
zerindeki otoritelerinin kendile _ 
rine iadesini istemektedirler. 

/randa nüfuz bölgeleri 
Londra, 15 (A.A.) - Telemon

dial: Sovyetler Birliğiyle Büyuk 
Britanya arasında Irandaki nu
fus lbolgelerinin tahdidine dair 
bir anlaşma aktedilmiştir. 

ri yazıyor: 
Pasifık ve Hint Okyanusu bölgele

nnde müttefiklerın stratejisini tan
zim için yapılan yeni plt'ınlar İngiliz. 
Amerıkan, Avustralya, Yeni Zelnnda, 
Çin ve Hint h{ıkılmetlerinin tetkiki
ne arzcdllmişür. 

Muhabir Pasifik meclisinin ileride 
toplantılarını Vaşingtonda ynpması 
muhtemel olduğunu yazmaktadır. 
Kuvvetli bir işbirliği vücude getirile
bilmesi için Hlndistnnla Avustralya
nm bir an evvel şiddetle mukabil ta
arruuı geçilmesi imkfınını verebile
cek birer üs haline getirilmeleri ltı -
zımdır. Avustralya Başvekili Curtin 
radyoda yaptıfu ve İngflterede iyi 
karşılanan beyanatında Birleşik A
merika ile temas bakım!ndan şimdiki 
plllnlardan memnun olmadığmı söy
lemiştir. Ba5vekil bunun için Hari
ciye Nazırı Evatt'ı Vaşingtona gön -
dermiştir. Pasifik harp meclisinin 
§ekli ve terkibi hakkındaki nihni ka
rar Evatt Vaşingtonn varmadan ev
vel verilebilecektir. 

Japo11lar da hazırlanıyor 
Saygon, 15 (A.A.) - Japonlar, A

vustralyayı tecrit için faaliyetlerine 
hararetle devam etmektedirler. Zan
nedlldiğınc c11re, Cavanm işgaliyle 

serbest kalan Japon kuvvetleri Yeni 
Ginedeki Japon krtnlarlnı takviye e
debileceklerdir. Bu adada Japonlar 
muhtelif ihraç noktalarında vaziyet -
terini sağlamlaştırmaktndırlar. Bu 
sabah Avustralya hava kuvvetleri Ye
ni Gineye akınlar yapmışlar ve iki 
Japon av tayyaresini düşfirm~lerdir. 

1f 
Londra, 15 (A.A.) - Yeni Gine a

çığında !!arka doğru seyreden bir Ja
pon filosunun g6ründuğü haber ve
rilmektedir 

· SA.RK. CEPHESi 
~ B~ 1 tnefde 

Alman tE'şkillerinln ~ıklet merkezi 
!!men gölü dvıırrydı. Burada Sovyet
ler pike bombardıman tayynrelerinln 
fnallyeti neUcesinde kanlı kayıplar 
vermişlerdir. Bu Uıyyarelerden birl -
nin yaptığı hücum. önemli bir iaşe 
merkezine tevcılı edilmiştir. Malze
me depoları ve harekete hazır otomo
bil kolları lsabetlere uğramıştır. Hi
maye servisine mensup Alman avcı 

tayyareleri bu kesimde 18 Sovyet 
tayyaresi düşürmiişlcrdir. Diğer bir 
tayyare, karşıkoyma topçusunun a
teşiyle tnhrlp edilmiştir. 

Sovyet resmi tebliği 
Moskova, 15 (A.A.) - Sovyet teb

liği: 14 Martta cephede milhim bir 
değişiklik olmamıştır. 13 Martta 23 
Alman tayyaresi dilş{lrülmüştür. 11 
Sovyet tayyaresi lı:ayJ?trr. 

Viazma'daki çe.nber 
Londra, 15 (A.A.) - SalAhiycttar 

bir membadan öğrenildiğine göre, 
Viazm:ıyı içine alan çember gittikçe 
daralmaktadır. Ruslar en mühim 
kuvvetlerini cenuptn kullanmakta i
seler de Viazmayı çevirmek için yap
tıkları hareket esnastnda şimal kana
dmdn bulunan Nlkitlnka'vl zaptettık
leri teeyy!it etmemiştir, Şimalde hü
küm siiren şiddetli kar fırtınaları kr
talann hareketlerine mllni olmakta 
,.e faallvet kavaklı keşif müfrezele
rine inhisar etmektedir. 

• 
Berlln, 15 (A.A.) - Orel'ln şimnıt 

şarktsinde şiddetli muharebeler cere
van etmekt('dir. Düşman kendisine 
hiç muvaffakıyet temin etmiyen ta
arnızlarma devam etm tedir. Le
ningrat kesiminde Al anlar Sovyet 
mevzllerint muvaffakıyetle bombar -
dtman etmişlerdir. 

Kırım'da çete harbi 
Slvastopol, 15 (A,A.) - İzvestiy:ı 

gazetesi muhnbiri bildiriyor: Kmmd:ı 
çete harbi yapan halk milfreı:eleri 3G 
carpışmada miibimmat yüklü 58 kam
von tahrip ve yiyecek taşıyan 3 ka
fileyi imha etmişlerdir. Bunlar ayrıca 
780 kişiyi harbedemiyecek hale koy
muştur. 

16 Mart· ihtifali 
Bugiln, 23 yıl evvel, İstanbulun as

keri işgal altına dfiştilğü kara güniln 
yıldlSnUmOdür. İşgal sırasında Şehza
debaşmdaki karargllhlarmda uyur
ken şehit edilen Mehmetçiklerin hah
rnsı, öğleden sonra Eyüptekl ml'.'zar
larmm ba§tnda yapılacak bir ihtl!alle 
taziz edilecektir. 

M. Hitlerin Nutku 
m- .Baştarı 1 ıncıde 

Hitler, bundan sonra Riom 
mahkemesinın münhasıran harp 
hazırlığında ihmal gösterilmesı 
işiyle meşgul olmasını ve har
be sebebiyet veren delice maksat
la iştigal etmemesini hayretle 
karşılıyarak Almanyanın Alman 
milletini askerce hazırlamak hu 
susundaki zaruretini izah etmiş -
tir. 

Hitler ,daha sonra sözlerine 
şöyle devam etmiştir: 

"1941 de .;;ı:aferli Balkan muharebe· 
sinden sonra Alman ordu u Rus top. 
raklarınm enginliklerinde ilcrlemt"ye 
ba,ıamıştır. Tarihte misli olmıyan za 
ferler elde edilmiştir. Ordular, birb 
r1 ardından ordular yok etmiş, so 
ba!ika kütlelerle karşılaşmıştır. 4 Ay 
da, cephenin derinliği ve genişliği i· 
tibariyle tarihte görülmemiş bir cc:..,hc 
üzerinde muazzam b r yol kesılmiştir, 
Nihayet kıı mutattan haftalarca evvel 
ba,ıamış ve düı;m.ın dört ay muk:ıdd-
ratmı değiştinniye teşebbus için za
man bulmuştur. Bu, Alman ordusunun 
1812 de Napoleon'a mukadder olun 
akıbete uğrıyacağmı :r:anneden Krem-
lin şeflerinin son ümidi id Alman ve 

·-········-----------
S. Cripps Hindistan 

Yolunda 
~ Baştan ı tndc!e 

nacaktır. Kumandan, Soylan'm 
müdafaasından, mülki ve askc>ri 
tedbirlerin tanzıminden mesul o
lacaktır. 

Çi11deki /.ngiliz askeri 
heyeti reisi öldii. 

Çungklng, 15 (A.A.) - İngiliz as
keri heyeti reisi General Dennys'm 
Cumartesi akşamı Kumming civarın
da parçalan n tayyarenin 12 yolcusu 
nrasmd bu uğu resmen haber vc
rilmektcd r 

Birman adaki harekat 
(A A ) - Blrmanyada 

t d ynp lan Jrpon 
t arruzu P n n sım 1 nde birleş
miş ol n İngiliz ve C lari tarı:ı
fmd n durdurulmu ur. 

Dünkü Yaralama 
l:1fj"' Baştan 1 incide 

müttefik askerleri insan kuvvetinın rnlnmtştır. Ve ebebJ, aralarmda mev 
üstünde gayretlerle bu imtihanı ge- ı cut eski geçlmsizllklerdir. 
çirdi. Bu savaşta Rusların bu kadar 1 Zekeriya, h di eyi müteakip orta· 
insan kayıbı vererek fedakarlık y p I dan kayboldugu içlı znbrta, kendisi· 
malannın askerlik bakımındln doğru ni aramıya başlamış ve tnhkık tın 
mu, yanlış mı olduğunu belki bir ka~ bu noktadan da derinleştirilmesi cl
ay içinde tarih kaydedecektir. Fakat hetlne gidilmiştir. Vakaya el koyan 
muhakkak olan bir şey vardır ki, o mUddelumumf muavini Orhan Hama
da, bu kış Alman a&kerlerini yenmıye mt gece geç vakte kndar hOdise ye
muvaffak olamıyan Bolşevik ordula- rinde me :.!Ul olmuştur Tabibi adll 
nnm önümü2'dcki yaz bizim tarafımı?. Env r Karan yaralrvı muayene ede
dan yenilecekleri ve yok edilecekleri- rek, ilk raporunu vermiştir, Yaralt
dir. Yalnız şimdl zulüm hareketlerini nın vaziyeti ümitsiz denecek derece- • 
tanıdıfımız Bolıevik dev[ bundan böy- de ağırdır. 
le Avrupanm feyizli ovalarına ayak 
baıımamahdır. Bu, bizim sarsılmaz az-
mimizdir. mlyle kayıtsızdır. Fakat Almanyayı 
Şu nda hepimiz yaşadığımız dakl- ve bllhassı:ı Avrup yı kendi lhtiync

kanm b!lyUklüğünil hissediyoruz Ye- larma g1lre teşkil tlnndlrmak, yani 
ni bir dünya kurulmak yolundadır, dUny mızm yerine başka bir dUnya 
Bir taraftan doğu Asyasında kahra- kurm k için devirmek iddiası akim 
man Japon milleti denizde, karad~ ve kalacaktır. 
havada demokrasi kalelerini yıkarken, Tersine olarak bu tesebbfistc kendi 
biz de Avrupada bu kıtaya gerc;ed: ıs- dünyası yıkılacaktır. Avrupayı Bol
tiklillni verecek olan esaslan kuru- şevtzm vasıtaslyle ce.zalandrrmak 
yoruz. Kültiirleıi ve çal şmalarfyle en maksadtna gelince. evvelce de öyle
yı.iksek değerde olan yüz ml!yonlarcı diğim gibi, son kurban belki de biz
insanın beynelmilel yahudi suik.ıstç1 zat kendini en ziyade Bolşevizme 
!arma tabi olmasına tahammül ede- vennls olan devlet olacaktır. Bugün 
meyiz, Alman milleti mevcudiyetinin en mnt 
Başka milletlerin hayat tarzı Al- hlış tehlikesi olan bu hayvanı pren

man mllletlnl ilgilendirmez. Bununla · sfbe karşı koyabilmek için bu pren
beraber kıta dışında bazı devletler slbln nimetleri hnkkında yeter derc
arıı.sız bir surette Avrupa krtasının cede aydınlanmış bulunmaktadır. 
ve bilhassa milletimizin işlerine ka- Biten bfiyilk vılla dnha az büyük 
nsmıya çaltşıyorlar. Bu teşebbüsler olmzyan flnümüzdeki yılı mfitn!Aa e
kaU olarak akim bırakılacaktır. A- derken kahrnmanlarımızl onlnrm bu
merika Reisinin ya~amak arzusuna ve tOn !edakflrlıklan bo a g tmlyec k 
onun dflnyasmn Alman milleti tama- sekilde azimle aruılmi .• 





TAN 
8:d enelik Tatbikten: .. BiR HAKiKAT ! Sayın Müşterilerimizin Nazarı Dikkatine -

Sora 
tBae tarafı 3 ünen n.,fadal 

rından aşağı olamıyacaiı kabul edil
mişti. 4180 sayılı kanunla muaddel 
58 inci madde ise muayyen bir '11İk
tar koymaks·zın 30 uncu madde hiik_ 
mune riayet etmiyenlerden bir ıene

Jik kira bedeli tutarınca abr para ce
.za ı alınacnğmı kabul etmiştir 

7 - 3954 sayılı kanunun 59 unc:u 

Pırlantalı ve elmaslı Nııt demek, bir kelim& ile 8 1 N G E R 8 A A T 1 de,,.ektlr . Çlh\kO: 
Plrlantalı ve elmaslı saatlerin biitün hakiki evsafı meşhuru Alem olan S t N G !: R saatlerinde top-

lanmıştır, Bunun için: Saat alaca~ınız zaman, tereddütsüz s 1 N G E R saati almal15mız ve saatin üze-
rindeki 8 1 N G E R markasına, müessesemizin adresine likkat etmeniz IAı:ımdu-. 

16 - 3 • 942 

maddesi 31 ve 32 inci madd~~tne 
muhalefet edenlerden temin ettikl•r: 
gayri muhik menfaat mıktarmn gö_ 
re 500 liradan 5GOO liraya kadar .ığır 
para cezası ile iki seneden beıı se
neye kadar sürgün ceı:asmıı çarptırı

Modayı takip eden her asrl kadın için kıymetli taşlariyle ve nefts işlemeleriyle hakikaten nazarı dik-
kati celbeden böyle bir harikulAde 8 1 H G E R saatine sahip olmak Adeta blr saadettir. 

SINGER SAATi Hoşa Gidecek En 
Makbul •re En Güzel HEDiYELiKTiR 

İLE SABAH, öGLE ve AKŞAM 
lncaklard•r. Bu kabil suchrda 50 ı:. No. 82 • D ElmHlı ve 11 pır"lantıth 550 llra, No. 82 • C. Elmaslı ve ortada ki bUyDk olmak üzere 11 prrlanu ıt 

Her yemekten son .. a günde 3 defa muntaza~an dişlerinizi Fırçalayı nrz 
radan 500 l~ra~ k~dar ağır parn ce- 650 llra. No. 82 • E. Elmaslı ve ortadaki ite iki kenarındaki büyük olmak Uzere 11 pırla ntalı 1100 llra . 
zası. ve yedı gunden bir w::ı lı:ad::ır EM S A LLERi GiBi 15 SENE GA RANTiLiDi R 
hapıs cezasiyı.,. birljkte 15 günden lid ı . 1 t · · · 

k d diikk
• ~ . o KKAT . 8 NGER saatleri stanbulda yalnız Eminömi merk~ndekı mağazamızda satıhr tstantn.ı1d8 9lJ'b@m17 

nya a ar an, magaza ve tıcaf'1!t- &.._ • 
hanenin kapahlmast e~ası da kabul e_I ~ ~ yoktur. Adr..: SI NGER SAAT Malr.tualan. İstanbul EminönO. No. 8 a , 
dilmlşti. Bundan baska 25 lirad::ın 250 
liraya kadar ağır para cezasiyle bera- , ~ - 1 
her, dükklin, mağazanın 7 günden hir , ' 
ava kadar kapatıJm::ısr cezalarmm ~ 
hükmolunacağ1 gösterilmi!:;ti. ~ 

4180 sayrh kanunla değl!l'"n 59 uncu 
madde ise 31 ve 32 inci maddeleTe rii
yet etmiyenJerden ed"n.,.c,.kleri gayri 
muhik menfa;ıt miktarına göre şu 
şek ide tecrübe edilmeleri esası kabul 
cd imiştir: 

TAN Gazetesi 

ilan Fiyatları 
'l&iP3!!""9!1"f"" , , Kf'9 

. . . . . . ~ - ~ 

1 
~ 

, A - C3yti muhik menfaat fa,;la 
ise 1,000 liradan 10.000 liraya kadar 
ı:ıP,ır par:ı cezam ile !iç seneden on 
se11eye kad.'ll' ağı:r hap1s verilec~ktir'. 

B - Gıı....'ll"li muh;k mrnfaat h:ıfif 
i•e 100 llr;ıdAn 1°000 Jirayıı kadar a
ğır para ~zası ile üç aydan bir sene
ye ksd-ır hapis ile m"hkilm ~dilecdt, 
bir aydan i'ic; a.ya kadar dükkan, ma_ 
ifaza ve ticarethanesi kanarıacaktır 
Tekerrürü h~linn .. birlnci fıkraya gi, 
re ceza tay.in edilecektlr. 

Başlık maktu olarak 760 

1 inci sagf a santimi 500 

2' \ . ,. . • • 100 

KAŞELERi 

BAŞ, D 1 Ş, N EZ L E, G R i P, ROMATİZMA 

C - G~yri muhik menfaat pek ha
fı ise, 5 liradan 100 liraya k:od:ır ağ:r 
p:ıra cezasına mahkum ed'l~r: .. !<tir 
Yedi günde nb:r aya kılnar dükk?.n: 
magaza w tkMethane..ı kapııttlacalı:. 

tır. Tekeniirü ha?inde 25 Unıdıın 2!'>0 
liraya kacbT a;t1r para ~zasr Ye yedi 
günden bir an kad'lr hıtpis ceza!l ile 
mahküm ed:lecektir. AVTıca l'i ıüıı
den iki 8Y'ft kadar dükk:ln, mııbz,. tt 
tkarethan.-sf bıntrlacaktrr. Bu mi;d
dct zarfında ımı;la ticaretten meno_ I 
lunacaktrr. 

D - 31' tnd m11ddenin dört ve al
tıncı fıkr;ılariyle b:rinci ek m'lddf'!d"' 
yavb hükümlere riav .. t etmiyent,.r , 

• • • Ve Bütün Ağrıları Derhal Keser-. J • 150 

• Sıhhiye Vekaletinin Ruhsatını Haizdir. İcabında Günde3 Kaşe Alınabilir • 

;'•D•e•vl•et•D•e•n•iı•Y•ol•la•r•ı ,•,,•et•m•e•l
0

da•r•eSll•. •,,•an•la•r•• ._ I TôRKTvECoMHUR'iYETi 
1 

Muntazam posta sefirleri yolcu navlunlarma 1 Nisan 942 tarihinden Z 1 R A A T B A N K A S 1 
itibaren yüzde on zam yapılmıştır. Acenta.1.arımızdan .izahat alınabilir. 

(3388) 

Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden 

Kuruluş Tarihi: 1888 
Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası' 

Şube ve Ajans Adedi : 265 
Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

·~--- ~ , ... I 

h:ıkkında 50 Hr.ıdan 500 l'irava kad"r 
ağır para cenııine bir'itte btr h~f
tadan bir aya bıd:ır dükk!'I. map7.a 
ve tiearef:tııınesi kıı:patrlacktır Bıt 

miiddet fç'!nde suçlu ticareıtt~ m.e_ ı T o R K f y E 
nerlilecelrtir 

E - 31 İod ımdd,.nin ~ M:-1 
rasmd:ı yar.rh hiikiimler'" riavet etmi- ı 
yenlerden bhinci d .. fasında 5 ftradan 
100 liraya lnıdar. !kinci defasrnda 2~ 
lıradan 200 llraya kadar ağno pan 
cezası alrmıcaktrr. 

iŞ BANKASI 

1 - Karabükte yapılacak 100 işçi evi, yollar, harici 
su tesisatı ve toprak tesviyesiyle kanalizasyon inşaatı 
kapalı zarf usuliyle ve vahidi fiyat esasiyle eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - İşba inpat Ye ameliyatın muhammen keşif be
deli 699.357. 70 liradır. 

F - 34 üncü mndde 11ft!dbince lro
rulan b\rl ik!~e ginniyt"n tüccıır ve ı1 sanayi erbebmm bu birliklertn mev
zuu olan f~ l!ttlgal etmeleri meno_ 1 
lunacakur. ı 

Binaermle)'h btt madde hem tnsi e
dilmiş ve hem de para ceza!armm a
zami, asgari hadleri afırlafhrrkn11 
(bir fıkra müstesna) ve sürgijn cerası 
kaldrrrlarak bamın yerine tiç seneden 
on seneye kadar ağır hapis ııibl mti
him b!T cezayı koymu§ bulunmakta
dır. 

ELFAM~ 
B E: ıt: F A M : Sıh bıııı* ve tcti- ı 
mai MuaveIK't Vektılctimn Yillıt-
ek tasdikleriyle vücut bulmuş: 

EKSIRDIR. Bir defa kullanmak
la cncUnizi güzelleştirir, Yüzü
nfizde hasıl olan kırışıklıkları 
der'hal izale eder. BEL F A M: 
Kullanmakla daima genç kala
bilirsiım. Gnzeı ve ~tl'lsıbtz bir 
dide 8Bhtp olmak istiyenler, Ha· 

1 
nblar yaratan 

-BELFAM'ı' -
ktılhmrnatıdı:r. Satıı Yeri: Bah· 
c,;ekapı, Meydancık, Vakıf Han 
CadCleat No. 17, s. HCirbaş. 

Dr. Hafız Cemal 
Cf-v lLERI M0TEHA6Sl 6 1) 

tııı h..Ulrldarıı m Dteha&e1• 
!sıaı:ıbul. Divanyolu No. 1()4 

Tel. 22398 

'------~ 

~ahlp ve Nevlyat Mlldllrü: H.aW 
Lülfı Oöı'<luncO Gazetecilik n 
............ t 'I' r. «;:. • T'.A 111 m.:tlh:ı .. a 

tr~lik Tas31TUf Hesaplan 1942 İkramiye Planı 
Jte~ 1 Şuha\, f MaJ'lS, 3 Abıstos, 2 tkmcıteşriQ 

tarihlerinde yapllt'f • 

~ 942 ikramiyeleri 

l adet IMO Unlık-ZOOO,- Ura ' 
1 • 1000 • -3000- • 
1 • 150 • -1500.- • 
1 • 600 • -1500.-- • 
n • ? SC • -~()().- • 

fO adet 100 llral!k-4000.-- Unı 

00 • 50 • ~500.- • 
200 • 15 • --5000,- • 
200 10 -2008,- • 

~ ................................ '!m ... 

TicaretTürkAnonim Şirketinden 
19 BirincikAnun 1941 tarihinde fevkalfide olarak toplıınAn ştrkettmiz 

umuml heJ>etfnce behec hisse başına 107,44 lira tevzii suretiyle mU~s 
hls.w- seneUerinin fi:rketçe satın alınarak tptaline ittifakla karar verilmiş 
olduğundan: 

a) Şirketimize ait müessis hisse senetlerinin iptal edildiğini; 
b) Halen ellerinde müessis hisse senedi bulunanlartn bu senetleriyle 

b ir sene zarfnıda şirketimiz Ankara, merkezi, İstanbul şubesi veya Bolu 
bürosuna miiıracaııt ile maCüplarmı tahsil etmelerini bildiririz. 

i DA RE MECL iSi 

ŞOS E i NŞAA TI 
Nafıa Vekalet!nden 

l - Sürt villyel:i dahlllndeki Kurtal!n SHrt - Haydar köprüsü yo
lu.nıKı tesvi7ei wcabiye 5IIlai imalat ve makadam ,ose üçüncü kısım in
patı IW5,000 1lra Jı:eşi1 bedeli ihet'inden kapa11 sarl usuliyle eksiltmeye 
çıkarılmıştrr. 

2 - Eksiltme 20/3/942 tan'blne mllsadif Cuma günü saat 15 de- Na
fia Vekaleti şose ...e köprüler reisliği eksiltme ve arttırma komisyonunda 
yllpUacaktır, 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna bağh diğer evrak Nafia Vekaleti 
~ose ve köprüler reisliğinde görülebileceği gibi, 43 lira mukabilinde ~ose 
ve köprüler reisliğinden alınabilecektir. 

4 - Eksitmeye girebilmek için, i~teklHerin eksiltme tarihindP.C en 
a:ı üç gün evvel bir U:tida ile füıfia Vekaletine müracaat ederek bu gibi 
isleri yapabileceklerine dair ehliyet vesikası almaları lAztmdır. 

5 - İsteklilerin Ticaret Odası vesikasiyle 37/550 liralık muvakkat t.e
mfnatlarmı lıavJ olarak 2490 sayıh kanunun tarltatı dairesinde haztrlıya
cııkiarı kapah zRTfian ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline ka
lar komiı;7on reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktazi olup, 
posta ile gönderildiği takdirde postada olacak gecikmeler ve milhürsüz 
zarflar kabul elilmez. (2853) (1447) 

Bronşitle .. e KATRAN HAKKI EKR 
M. M. V. 

Alma 
Deniz Merkez Satın 
Komisyonundan 

1 - Beher ?Mtre!lfnin tahmin edilen bedeli (435) kuf'llf olan 50,000 
metre kl;;;lık elbiselik kumaşm pa7.arlık eksiltmesi 111,3.1942 tarihine ?'8..S

lryan Çarşamba günü saat 14 te M. M. V. bfnasllldaki komisyonumuzda 
lcra edilecclrlir. 

2 - 10 lira 87 kuruş bedel mukabilinde şartnamesini alınak isteyen. 
lerin her gün ve eksiltmeye girmek isteyenlerin" de 24250 liralık kat'! te
mlnat ve kanuni vesikalariyle birlikte belli gün ve saatte komisyona mü
racaatları. (1629 - 3139) 

T. C. Münaecalat VekCile+; _ 
P. T. T. Bursa Müdürlüğünd-n 

3 - Eksiltme evrakı Ankarada Sümer Bank Mua.. 
melat şubesinden 35 lira mukabilinde alınacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktan 31725 liradır. 
5 - Eksiltme 27.3.1942 tarihine miisadif cuma günfi. 

saat 16 da Ankarada Sümer Bank Umumi Müdürlüğü 
İnşaat şubesinde yapılacaktır. 

6 - İstekliler teklif evrakı meyanında, şimdiye ka.. 
dar yapmış olduklan bu gibi işlere ve bunların bedelle
rine firmanın teknik teşkil&tının kimlerden terekküp 
ettiğine ve hangi bankaJarla muamelede bulunduklarına 
dair vesikalar koyacaklardır. 

7 - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak 
ihale günü saat 15 e kadar makbuz mukabilinde Anka
rada Sümer Bank Umumi Katipliğine teslim olunacak
tır. 

8 - Posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale 
saatİ'nden 1 saat evveline kadar gelmiş ve zarfın kanuni 
şekılde kapatılmış olması Iizımdır. Postada vaki olabi
lecek gecikmeler nazan itibara ahnmıyacaktır. 

9 - Banka ihaleyi icrada serbesttir. (8250) 

" 
. .. . . . 
.•• •• . ı,t 1 

.le:> S M A~~~~ş!~ KAS 1 
1 TESİS TARllIİ 186:i 

Statüleri ve Türkiye Cümhuriyeti ile münakit mttkavelena 
mesi 2292 Numaralı 10/ 6/ 1933 ta!'mli kanunla tasdik 

rdilmi~ir. (24/ 6/ 1933 tarihli 2435 Numanh ResmJ Gazetf> 
22222 

Sermayesi: 
İhtiyat Akçesi : 

ıo.000.000 tn11ın LiraSI 
1.250.000 İngilis Lirası 

Tlirkiyenin Başhca ~birlerinde· 
P~RtS MARSll.YA .e HlS'de 
LONDRA ve MANCESTER'de 

MISIR, KIBRIS, YUNANISTAN, IRAN, IRA&, FlLISTil\ 
ve MAVERAYI ERDUN'de 

Merkez \l1l Şubeleri 
YUGOSLAVYA, ROMANYA, YUNANiSTAN. SURTVf 

LUBNAN. Filyallert .e bütün Dünyada A.ceııta ve 
MuhabirleM vardır 

Rer nevi Ban.ka Muameleleri :r•PM 
Renin cari ve mevdnat heuplan ldi'8clL 
'ficari krediler ve •eaaildi krediler ldl11tdı. 
TürkJye ve Ecnebi memleketler · l.ııır riae kqhte 
ıslrontosu. 

Borsa emirleri. 
Esham ve tahvll!t altın ve emtaa Ozerlne avans. 
Senedat tahsilat1 ve tıaire. 

~~~~~ 
Enyüksek emnıyet ~artlarını haiz kiralık 

. Kasalar Servisi vardır. 

senecla ı 

Bursa şehri telefon rehberi yeniden tabedileceğinden reklam vermek 
isteyenlerin Bursada Koza hanında 275 No: da Naci Aygon Kurtula mü- ı 
racaatlan. (3273) 
Telgraf: ~aci Bursa 
'l'.Llk!~ 3!11 

Pir;tıBanın en müsait şartlariyle (Kumbaralı oe11a 

Kumbara.sız) tuarrul hettaplan ~ılır. 

Para Biriktirenlere 28,800 · Lira 

iKRAMiYE VERiYOR 
Zlr•at Banka9tnd• lcumb•rah ve lttbanu: ttı .. rruf lluaplarınd• ... u 80 
llrHf bulunanlar• ıenede 4 defa c;ek llecek kur'a ite • H O•dakl pllfıa g&• 

n ikramiye ıiaOıtrlacaktır. • 
4 ArJf 1.00CJ l.lralrlıı 4,000 U.. 
4 • 500 - 2,000 il 

4 • l 60 • 1.000 • 
40 .. 100 ., 4,000 .. 

~= : ' :: : 1 ::~ : 

t8n • 20 " a.200 • 
eri ıc: KAT: ı.t ... plartfldakt ,,aralu bh' Mne lç'tnde 80 "ndH •Pıtı cfflffttl• 
~tere Meramı,.. çıkt•O• takdirde % 20 fazlHlyle verlt~tr. K•r'•I•• 
weftede 4 defa. 11 !yMU, 11 81Plnelklnun, 11 Mart ve 11 Hazlraa 

tarth lerlnde cekllecekttr. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

Memur Ahnacak İmtihanla 
1 - Taşra teşkilAttmızdaki münhA! 50 lira ücretli memuriyetler için 

25/3/942 Çarşamba günü öğleden ı;onra saat 13 de Sirkecide İnhisarlar 
memurin kursu binasında bir imtihan yapılacaktır. 

2 - Talip olanlar bir dilekçe, evrakı müsbite ve iki fotografla btr
lfkte 'zat isleri şubemize müracaat etmelidirler. 

3 - İmtihana girmek istlyenlerin aşağıda yaru1 V8Slf ve prt1arı hab 
nlmalan lAzıındır. 

A - En az ilk tahsl11ni bitirmiş olmak, 
B - 20 yaşmdan aşağt ve 40 yaşmdan yukan olmamak;'ı 
C - Vazife ifasına milni bir hali bulunmamak; 
D - Askerliğini yapm~ olmak veya mileccel bulunmak ve bOha~a 

her iki halde de son y~klamalarmı nüfus cüzdanma kaydettirmiş olmak 
4 - Mi\ra!."ııafüır 24131!14? J!iinii nkı:amına lc::ıdRr kabul olunur. (32il4) 

~ .............................. -----~ 
at Fen Memuru Ar nıyor nş 

Demir ve Tahta Fabrikaları 

Türk Anonim Şirketinden 
Nafia Fen mektebi inşaat kısmından nıe:zun ve asgari 10 !leÇelik 

tecrübesi olduğuna dair vesaik ibraz edebilecek bir inşaat Fen me
muruna ihtiyacımız vardır. Fabrikamızda kendisine verilecek vazife 
inşaat Kontrölörıti~dür. Taliplerin evrakı müsbiteleriyle birlikte 
Fabrikamız Müdildyctine müracaatları ilan olunur. 

Muhammen bedt:li 4ô,Ouu !ıra olan 21 adet muhtelif cıns motopomp 
30/4/942 Perşembe güım saat 15 de kapalı zarf usuliyle Ankarııda idare 
binasında toplanan rrerkez 9 uncu komisyonca satm altnacaktır. 

Bu i:;ıe girmek istiyenlerin 3450 Liralık muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar adı 
geçen komisyon reislı~ine vermeleri Lazımdır, 

Şartnameler para'llı.: olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydar-
pa~da tesellüm ve s~ şefliğinden temin olunur. (336-1) 


