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. na hafta devam ediyor 

·~ L 1 B A B A ve 
KIRK HARAMiLER. 
E l H ~ 'M ı· ·~ D :4' 

.. 
tUMABTESI 

21MART1942 

Milli ef · Istanbul 
Reisicumhur Dün 14,3 da 

ehrimizi ereflendi di 
Bu Yaz Orta 
Şarkta Mühim 
Hadiseler 
Bekleniyor 

D'ONYANIN EN YÜKSEK SAATİ 
Y A C H E R O N 

Et 
CONSTANTIN 

Cenevre ..../ 
TDr1dve llftmessili Z. Saatman Sultanlianıanı 

lron için 
Çıkarılan 
Şayialar 

~oskova Toptan Biı 
Tekzip Nesretf i 

Ruslara Göre "Berin 
Türk Slyaselh1e 
,.. lcra11 için 
Ya11talal Anyor .. 
llollııoft, 20 (A.A.) - -rm• 

Gazeteler, "Bitler ~ 
11fmda ilkblhar ~ bq 
hlı altmıda bir ••k•le aepebnlf 
Jeıdiı'.. 

. japonya ile m!h,,erin Baaracla 
-WlQllllalan prosnnu, hakikat 
ahuına cıbnlmaıı bhu ctıç bir 
plhdrr. Ba pllmn tab&JdEQa Jcin 

·Jler .. :relen enet Almanlamı 

Son gflnlerde, ,. ~ 
da pzeteleri yenim~ 

ly.---:u.~ • ....:.k-s...-.;...e __ k ____ a_h __ s_ı·-ı ~=~ 
Tramecom .SmdeJd BftJercl 

ajana, l 'I mart ıarlbincle '6ıa An lov7ctleri matltp edu'ek Kafkas.. 
-SoQa tmneJeri. Ja~ ela A· 
..uaı,.. ve lllndı.taıu ifsaJ et. 
meal llnmdır. Bamıala beraber 

-1ııa ,,.. Orta 8u'kta mtlbm badt
~Jer Yaba biç de uak bir Jb. 
..tim&J u1dm•mek Jlnn setir. 

Gençlig._ i için ~~=;xe 
de Sovyet kıtalannm kontrolle • 
rint frUıda ve bllhM'I batı Jı... 
mnda yeni çenelere u.zattılı 1tll 

il. Ze.,.,,,_ BBRTBL Cehzadebacında 7001000 Lira d~~~N.B. ajamı c1a ,_. Y -S Ankaradan aldf;.11 l;lr t.ıırafla koca-

lngilterenhı Vaflngton Sefiri S .a..1-1 1• •ıık M d 1• man bir uydurma 78Yftl11Ur. BaM 
Lord Hallfax 10D nutkunda re1sJ • arn.,,,. 000 1§1 0 ern ır J6re, Tebrlzde ba;fcll olarak mevm\ 

böyle söylüyor: . C~ar mis, diln tehrlmlzi tetrifterl Sll'llllnh Sonu; Sa: 2; Stı: t 
"Orta Sark ceplaealnin ba ,... teb- Birkaç gün evvel lzmiri tereflendiren Mim Şef General Noycm, Parti .eti relai Retat Ki- •aıeL- Yur• Binası Kuruluyor ~ 

Uil«!de ~Wıim bir >"W tatacaiı b· fam.et İnönü, refikalariyle bırlikte, dün saat 14,30 marojlu, askeri erkb, ı, puti ve belediye r 1 
1 

UW 
ilutin.d87im. Bta ceplaede ~ ~ da Savaro?Ja yatiyle şehrimizt tepif buyunmıf • erklnı ve ,ehir n•mma Aboyun reJıdittnde' L d d 
>'OD iDllı•er kPYeti harp dqı ecll· lardır. Milli Şefimiz, Vali Uitfi Kudar, Parti Ge- fehir mecllsl Azumdan bir heyet ta. I • • • • .. on ra a = :..':': =::.. -:..ı::; neı Sekreteri F~ Tür.er. Orll idare komutam rifından kUJ1lanımpır. Mıllt Şefiml'Z Bu lıe Yakın Bır Allke Gostererek 
~·.ti=.r........ • .' · · ~ lnıaata Derhal Baılanmasım Emretti Tefsirler 
· İıısriU. :!" C v fy Şe~'- .}rulııpmJkt• olan 
WuDbi ve...,....... .itill ı Parti Genel Selu'eteri rikr1 'İ'ü.ı 
Lonclrada çıkan Times p.ıe.L ı· 'd k. acar ar zer, Şehzadebaşında inp l"dilC'Cek 
ilin 18 mart tarihli Diiaba11nda ÇI 1 om a 1 Kurumu olan Parti talebe yurdu etrafında 
kaa "Japonyanın mihverle birlef H ı k dün bir muharrinmize 111 beya. 
inek için takip etüji esas plin.. lf d 1 • azı r 1 natta bulunmustur: 

''Türkiyenin Hunet 
Tarzı Hayranlıkla 

Takdir Edilmektedir .. lldh yamuıdan istifade edebiliriz. ,. e erı lce Baclıyor "Bilindiği veçhile, Cümburıya 
Bu İngiliz gazetesine göre, Ja • ~ y S S Halk Partisinin calışkan ve yak: 

ponya m11ıverıe herhangi bir nok -- a p iV O r suı talebeyi, bütün muraflannı lnönü'nün Nutku 
tada el ele vermiye karar Vermlf- a· G 1 N K • ödiyecek, himaye etmek; ve tedi.. 
tir. Bu nokta ya Urallardadır, ya lr enera e omut - " Cümhurreisimiz, Bu ye kabiliyeti olan talebeyi ise U• Alaka Uyanchrdı 
::::dL J8(>0llya ne Aimanyanuı Birliği Ne de Elde Rumen Hududuna 11· T u_ 1 d cuz bir ücretle banndınp besle • Londra 20 <A.A.) - Cumhur-

da birlepnek iatemelerl lh· 1 6 F k y ""' la 1 ım eşeıuıı;Ü ünü e mek maksadiyle kurduğu (165) reisi lnönü'nün nutku Büyük 

::U~ı!r.~~J:! Tayyare Vardı, Dedi lr a _.!._gmlf r • Himayelerine Aldılar =~~u~e:;e ":,~~ h~~'C!~ Britanyada alaka uyandırmıftır. 
ballayan yollara, hem de mütte. Romanya Aleyhine Glzll da iki yurdu vardır. Bunlan tef. Türkiyenin ••ve eter harpten ka· 
~en Sovyet Bu.yaya ~ • "Polony Harbinde Orcl•, Bir Anlaıma Yapaldığı Kurum Tarih. Coğrafya tif etmek üzere ıs gün evvel bu ::um;:ı': v~ımJı!;;.;ı:ı: =: :;_ :ıa:.==-~ Hlicum lmrlnl Almıı+.n Hoberl Teblp Edlllyor Fakilhılncle Çallıacak ~u'~~tşi,~ekfil' ~~ =~ diyeceğiz,. sözlerinde remzini bu-
~ kötürüml8flliebllir. Hhı Riom, 20! A.A.) _ Riom dl· .. .. .. .. .. lAa edebilmek için, 1stanbu1da lan hareket tarzı, asaleti ve azmi 
diitaD orta prtın ut karakola vanı, yeniden bir çok §&hitleri Moskova, 20 (A.A.) - .. Tus .~ara. 20 (A.A .. > - Kulturu· mevcut oıan diğer bütün yurtlan Büyük Brltanyada pek büyük 
aayılabllir. Onun için Japon:ra dtnhm>iftir. General Requin, bir Buraya gelen haberlere gore, Al müzüıi ana dava~yle uğraşmak da gözden geçirmiştim. bir. hayranlıkla takdir edilmek • 
RindJsıan ve Hint denlsl üzerin - hava ordUtu bulunmamasının ma.nlar d!;Vamlı ~acar • B~lgar ve ulusal ~liğım~~ kuvvet Bu gözden geçirme ile, tstan • . tedır. .. - , .. . 
den Buraya lmnek ilUJeblleceii muharebenin harbin neticesinde dostluk gösterilerinden ve bılhas ~~.~ğı ~lan Turk tanhı ve Türk bulda mevcut olan bütün talebe Bu cumle, Ataturk ~ çizdlgl 
.. 1,, AlmanJa da orta pr1a lltill büyüt Amil olduğunu söylemi§ sa bu Sd me!llleket ~asında Ro- dili ~~rmde ar.aştırmala~ y~p- yurtlannı, aşağıda ayn ayn göl- Şehrimizdeki tetkikJfti ~trafmda yo~u. takip ~en genç Türlı: mıL 
lldeıek Darada Japonya ne bir. ve General Gamelini sukutunu manya aleybme gizli bir dostluk malt uzere Ebedi Şef Ataturk un terilen beş gurup üzerinde müta beymıta bulunan Parti Genel !etinin merdliğine yeni bir d•lll 
letmiY• t.etebltüs edebilir. bomuya ~Q:niftir Fakat muahedesi yapıldığı hakkındaki kurdukları ve evlAt edindikleri aa etmek mümkün olduğu neti. Sekreteri Dr. Fikri Tuzer olarak telikki edilmektedir. 

Yunanl8tan, İtalya ve adalar • General Gam4'Un susm~ kara • pyialardan dolayı son derece hoş Türk tarih v& Türk dil kurumla· cesine vardım: '-
dan -- haberler de Lord Ball- nnda ısrar ettJlinf bildinniftir nutsuzluk gösteriyorlar. nna bvgün yeni bii' milli kül - 1 re----------------. -----~ ~ lnaillz gazetesinin bu mü- General Recpıin, ifadesine de.. Budapeşted~i Alman orta eı. tür kurumu daha katılmış bulun- ~Sonu; Sa: 2; Sil: 1 • • /) .l ~ .~fi;b#'a . 
taıtaanı teyit eder mab.iJeUedir. vamla Polonyoın yükünü hafif· çisi Macar hükCimeti nadinde maktadır. 4~R~'-' '9ıf .et:e'lııı•-•K-~,.__..._~• ., 
Almmlann Rodostıa alı:er nakli- !etmek için Siegfried hattına tefebbüstıe bul~ bu hususta . ~ yaz Ankarada toplanan ~ 
ile malmal bÜJÜk mavnalar 1&P" taqı taarruz pro.teleri hazırlan • hahat ~iştır. birlncı coğrafya ~o~~lnce teş- SARK CEPHESi bNhlrlwn pnıımüpür. Zaten öte. dıtmı, 9 eyltilde tumız emri ve- Macar hükfuneti verdili cevap kili kararlapn "Turk coğrafya 
deablrl Giritte, llclalarcla ve Yu • rlldill balde Polıoaya ordularinın m- Sonu; Sa: 2: sa: ı e- Sonu: Sa: 2; sa: ı 
nan ..ıınıerma. Alman bamlık- ~buk bo&ull'Mll üzerine bu em- Almanlara Göre : 
lan bekknMla b~ haberler aeı rfn aert ahnct..,,, söylemiftlr. 
llıettedir. Bu defa fnalHzlerba Bo General Requtn, 1940 mayımı
clOIU bombarclunall etmelerln1a da hava müctd...,nm ltizumu 
lebebl de bu buırbklan ftktiD. kadar müessir obıp olmadılı fi* 
den evvel bozmaktır. Unde sorulan bir 9Qale ••tayyare 

Bununla beraber ~ &ömıedlın.. cevabuıı venniftir. 

~= = =)~ ~ s6; Sa: 2; S11: 1 

Sovyetıerln keDdUerlnl A~ 
da bir cephe açmak ~ ~ 
l'l tazyike karp bir Diri cevap Et Narin 
telikJd edilebilir. 
aov,etıer prk cep_.. Al - Kaldırıldı 

illan ordulanmn bilJGt ,&ünü 
tqırten. İngilizler ele arta prkm 
.. yollann emnlyetlDI müdafaa Fakat Fiyatlann Derhal 
Ue megul olmayı • bOJBk va-
Zlfe teJikkt eııJkJel1nl eöyliiJor - Düpnesi Beklenmiyor 
lal'. 

Japonya ne m1Jrnr1n Burada Et narhı, bu 11babtan itibaren 
bulnpnalın prosramı. ha)rikat sa lraldınlmlfbr. Karaman. dallıç, 
huıDa çıkarılması bira &19 bir 1rıvırcılı: ve keçi etleri serbest pi· 

S 
Bu pl.ln.m tahakkuku yua üzerinden Mtı18Cü:tar. Fa· 

~ fe'Yden enet AlmaD1ann kat. et fiyatlarının clerhal dilfe
leri mall(kp ederek ltafkaa celine ihtimal verilmiyor. Bu, 

Ja,a IJımeleri. Japonyamn da A· ancak f8bre fazla miktarda hay
~ " llindiltanı lfp1 et- va gelmele bqladıktan 10nra 
ineli ltzundır. Japonyanm- Rint mümkün olabllecektlr. 
denizine hAtim olmuı ve donan- Fiyat mürakabe komisyonu I 
llluını Bura körfezine kadar &ön narin taldırmak ,obmdati teı .. 
d .... ancak Pu1fDcte Amerl - ld1rlerinl dün t.amunlamlf ve 
... __ ~ rJ:' arblmı dön - böJce iqe mGdGrlqtlntln vill -
-an von 1rifl Jet. tiaret mmtakl müdilrlqü 
IMk1e dftr. Zaten '99 ticaret odMl ile ,aptıll tıelDll8 

. Sonu; Sa: 2; Sil: ı sonunda karar kat'tlepniştir, 

Anıl Kab.r ıcin 3 
Milyon ayrıldı 
Abidenin Önünde 1 O - 15 Bin Kişiyi 

Alabilecek Bir Meydan Bulunacak ., 

Bütün Rus 
Taarruzları 

Boıa Çıktı 

Sovyetlere Gire : 

Leningrat için 
iki Taraflı Yeni 
Bir· Taarruz 

Berlin, 20 (A.A.) - Alman teb 
liti: Kerç yanmadumda düşman 
mühim kuvvetlerle yeniden taar
ruza geçmiştir. Bütün bu taarruz 
lar çetin savaflardan sonra püs • 
kürtülmiiftür. 28 dÜflll&D tankı 
yok edilmiştir. Sivutopol cenu • 
bunda 18 mart günü büyük bir 
~trol gemisi bii' bava torpiliyle 
imha olunmU§tur. • 

Donelz kesiminde Sovyetler Al 
man • Rumen mevzilerine karp 
muvaffakıyetsiz taarruzlannı tek 

Jtlrl lzUl Anıt· Kahir p19jeleıinl tetkik ederken rarJamWarclır. Alınan· Macar 
(Yazıaı ildnei lllJl/famıitla) n- Sonu; Sa: 2: sa: ı 

Etiket Amma Nasıl Etiket? 
R E F 1 K Pazarlıkla veya pazarlakaız satılan bütün maJ .. 

lara ve maddelere ayrımsız, ayırdsız ola. 
H AL 1 p rak etiket kmıulmaaı karan, bundan böyle akut. 

KAR 
ay madan, aanaklığa meydan vermeden yµrütüle • 
~ cekmif! Bu habere sevindim. Zira, aonnadan 10r. 

..._ __ __. mak yüküne katlanmadan ve sorup da kesene UJ• 
gun olmadığını görünce süklüm püklüm, bir teYler mınldanarak 
ıuç i,lemiı gibi dükkandan dıpn taçmak vaziyetinde kalmadan. 
~z atar atmaz bir malın tutannı anlamak insanı epeyce güçlük • 
lerdeıı ve birazıcık da utanmalardan kurtarır. Hük.iımetin kon., 
trolünü kolaylqtırmaaı da ayn fayda... Şüphesiz ki, her bakım
dan etiket lüzumludur, medeni bir ihtiyaca cevaptır. 

Fakat, mademki yeni ve keskin kararlar alıyoruz; bu sırada 
fırsatı kaçırmıyarak etiketlerdeki münasebetsizliği, düzenbazlı
ğı da ortadan kaldırmak daha iyi olmazını? Nedir o, baş rakamı 
iri boy yazıp yanındakileri eğri büğrü, eciş bücüf, Çin ifi, Maçin 
ifi, sinek geçti ve ufacıcık dizmek? Vaktiyle, bolluk zamanla. 
nnda tilki akıllı bir dükkincının bulup da bütün dünyaya, en 
ağır başlı ticarethanelere tadar 1<>ktuğu bu usul, beoce. alıcı1a 
k81'fı yapılan pek bayağı ve kaba bir hileden bafka bır teY, ~ 
siyetli bir if değildir. tlısanı.nn ruh zayıflıldan ile -alaydır ve 
bundan açık gözceaine, "'aldattım pflwu!,. dercesine faydalan.,. 
maktır! 

Halbuki ıünün durumunu alaya ve Ntıı pkalanna biç de eL 
verlfli gönnüyonun. Herkesin geçitn güçlülünden aızlandıll btr 
zamanda etiket oyunbulıklan gerçelcten yersızdir; ha.iden anla
mamazlık ve insafpzhktır. Bu haklı sebepledir ki, dükklnctlan 
yalnız etiket koymJJ• zorlamak yetipnez; fırlat ele geçriılfken 
etiketlerdeki raJwniarm • venlecek örneklere uygup • bir boyda, 
okunaklı ve iri yuılmuını da sağlama ballamah; be!e bunlaraı 
cametln tarafına delil de taçamaJrb tarzda dükklna dolru çevı
rilmesint §lddetle yasak etmelldiri demelidir ki: "1Dç btr alıcı, 
bu sırada alaya katlanacak keyifli btr halde delfL .. Miketlert in. 
san gibi koY, Bazlrglnbap!,, 



y
,•
n

.1
 ·i

l •. --~
~~

t~
<:

t 
. 

. 
.,...

.. 
. ..

 · 
··· 

, 
" 

~ 
..

 :.-: 
:·~

·W~
>l'

":'
_., 

c
• 

• 
. 

. 
· 

-· 
. 

/'
'.

 
.;·.

 
. 

. 
. .

 . 
. .

 
. 

. 
. 1

 
--

-~
,.· .. ,.

 -·
 ..
 ::•

;~. ·. ·.:·
~;:~L-··

··ı.· .,
,. 

·.1ı··
~_.R
f!"""'.· 

··-·
:!
f
i

.-. 
"' 

· . .ll':
ııni'""

'"' R
!\}t-

..-
-. 

··i
m

·:.
' 

. 
·.

 
._-

.
. 

. .
 ~

·ı 
· _

 • t
...=

 •
. 

: .. 
:1

·,
 ı
u ..

. u
 J

 

l:
uı

u;
ıı

tm
li

!t
it

tt
nn

1t
1 n
ım
ı!
,t
U!
UU

.:·ı
u
1
 i 

tl!ll
 li

i~t
ı?n

in~
u!i

Uia
ıin

 'H
HH

!! •
ii&

iHi
 Hı

H.a
~!:

u; 
nin

:t:
!~-

-· 
-.ı

 
!I

 · l
t=

ll 
ll

'~
 ~ı

· 
! 

.-
. .

 . 
' 

, . 
~ 

ı 
. '

 iP
 

~f
' .'

 1
 

. 
1 
~~

-
_, 

•.
 -~ ~

-~.
 

. 
--

-
-

. 
.•

 
. 

-
"
'
:
 
._

 -
~. 

1 
1 

1
. 

-
• 

. 
..

 
~ .

.
.
.
 -

• 
fi

 ' 
' 

. 
. 

': 'i
 

f.
 ' 

. f.
 

' 
1 
l:

 t'
 ' 

. ' 
''
' 

''
 = 
''
 .

 ' 
' 1

 
1 

~ 
t #

 1 
. 

. 
·

' 
..

 
• 

~
i
i
.
 

C
C

tfl
:e

:o
-:e

 
· 

..
 ı

t
l
l
l
t
.
!
 

.A
l!

!!
ll

O
W

 
..

. 
-.

1
1

 .
..

 1
1

•
•
 

~ 
_

_
. 

.
.
.
.
 1

1
8

 
l
!
l
ı
w
.
.
,
.
.
.
_
_
 

..,
. _

 _
. _

_
_

_
_

_
_

_
 _

 
·= 

...
.. ı

:
:
ı
 

•ıt
 -

,.
 &

l!
I 

.,
.ij._

..." 
-·ı

 -·ı
-·-8

. -
.-

.!
 .

. 
•·ı;

 -
i"

 .
 ··ı·

ııı
uwa

.. 
.... 

-
. 

iff
 PIU

!I 1
 

-. 
. 

. 
. .

 
hu

.F
.!C 

· ı,.
, ..•. ·.=

.•·fı
 ·•····

~ı·f
ı.ı_.· ..

. 1
!:·

 rl_-.
 .. J.· 

s.fi.~.
 ı··., .

. · 
~··~

1\ı
 '. ·

.··• · 
.tJ

fl
~S

.f
.r ..

.. 
.,.

. ·
. :

 
~. 

2 . 2 
~

.. 
ttı

t:ı
 ı 

. ~~
·.·.iJ

l.~
1 

1
111

1 .li
 
f.·

 '.l"t"
:lt

·J· 
i(
!r
't
(a
ti
iH
i~
~ .

... ~.·ı
 ~
 &

 
. 

. 
. 

. 
·;ı>, 

• 
ı~
 

ti
 ·r

ıf
 

·. l
.ı
f' 

. ...
 i

 
f 

:;o
 
ti

>
 3 

·::1
.f 

: 
:r 

PE 
mm

=~
 

. 
,.

, H
 

. e
:.. 

i 
r 

ı.
_1
 1

 
1 

1 
lt

f 
ı 

._
 

• 
A

 
"
"
'9

 .
.
_

_
 
-
-
-

M
 
_

.
_

 -
-

-
-
-

-
-

-
-
-

-
-

-
_.

. 
-
.
 

-
•-

-
.....

.....
. 

-
-

~
 

...
.. 

-
-
~
 

-
-

-
-

-
-

,,,
ffı

1,.I
 ,r

 ~ ..
 a'

~Ju
ı:

: 
t ı

;u
:;1

nn
f:
!ı
;;
1i
JH
fi
Jl
~t
iH
iH
'H
tl
 l
l ~

ua
 D

. 
mi

rtll
i :m

i .
 :~r

ı;r
ı r

:.=
.ı 

'u
;!

Ut
H:

n:
di

a;
ı;

 1
 r ~
 ~
 c

.. 
-
-
-
-
-
-

--
~

-
·
 

-
_.

 
__

 __,__
.;.

 
·-

-
-

'-
--
~

· 
-

-
~
 

_ 
....

.....
. ··

 .• ,
~·

 
-

-
--.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
'-

-
-

-
--

-
-
-
-
-
-

--
--

--
--

--
--

iii
ffj

{IJ
iH;

t;!
Hi1

'-
Lff

J;9
1fF

tU:
ii,

ill
,~:

;ıa
u l

.nn
:u

nı
 I

H
ff;

 (
 :i

!i-
Ui

~J:~.ı
r:ı

.:.
tif

ir~
~ ;

;a
 1 

!tl
~HU

ii:
J:

Ui
):···

tf
 .... ~

· 
3 

n 
w

·cıı
 

ıııı
~ =

" :
1 

'!
; 

,.
. 

-o
 a

 m
....

r 
~
•
a
 ı

:: 
"
'k

 

ıı 
ttf 

:.ı
 :;

!il
H~,

tt:
rr 
mı

n~
ıa

ır
 ~u

ıı
ıt
h1 

ıH!
i!I

! ·.
tıH

.un
ı 

.~·
ı · ı'ı

lit
i 
[ ~
r: 

E~
!i
:i
in
ı!
:f
;~
un
;:
ıı
 , iU

 ·ın
!i 

-;n
ın

ıı
;ı

;r
tt

 · 
t.

 
r 
_

. 
ti

' 
_ 

t:
t 
o .

 .,.
 !ı

ıı.
. 

ı:
a.

 
st

-
il
. 

ı:
ı.

 n
 •

 e
ıa

 
ı:

ı.
 

1:1
 

..
. 

" 
ı;
:-

ıı
r 

=ı
 

li.:
" 

..
, 
!!

 
~
 

• 
ı:

s 
:"

 • 
..

 
· 

!it?
ıı·~.• .. -ı!.ı

 ... •_·.'.·~.·.•
~.··-•.· .. _; .

 ~.··!·•.ı
·t·'·.;·.•.!

_·ıt:ıı.~
 ....... J :

 .. ı_ iti
l_.;·"

:· !.
ij·

'·· -.
 __ i:.u

 ... ııı'
ı'. u

 . .!il n
 .. ·.ı"lli

ııJ•ı!
L·~ l

.J J. '
.ı_ı~

ı·rı
~ııı.·

~ı ı
ıu.•

rı· :.
ııı~

ilı!
i.f 'l

_!•ı'
n~,~

ıı 
·. iiU

!UH
H!t

ı:,
:ıı

ı=!
i ı

;= t
J·.~ 

-
'ı
ı~

.:J.
-

,d
ft

lf
 •'ı

· 
. 

fi
l•

t:
a

1 ..
 J

ll
l .t

::
 J·:

all
lf 

•>f
i 

n 
>r

e 
, 

.f 
· 

' 
: 
.tt

l .
..

.. Jı
 

in
i 

f 
ıl

o&
 .h

l f
 
n 

: w 
f .

. .-
..t

.~t
.Ol

.lf
 j 

''
 
t,

 
, .
.
.
 



- !1. 3. 942 -
T A N 

A;. "°" ili, " ~lD ıt 
.,!Drktye., Ecnebi 
1400 K&ı ... 2800 Kr. 
160 • •kJ t600 • 
400 4 3Ay 800 .. 
160 • t Ay aoo .. 

1 =IlfCllJ~I 
Şar.k Ceffhesinde · 
Sem Durum 

Yazan: M. A1Y1'&lf 
~ Baltık ile Karadeniz ara-

smdaki 2500 kı1ometrd.ilt cephe 
~e bütün şiddeti ile devam edi-
>'Ol:ı. Almanların arazi kaybebneWe 
~ büYiik bir enerji ile mııb
~ttc l:aılunmalarmdan, Viazma; 
Sınoıcmik, Bjev, Harkof, Şhısenburg 
~ mühim st:ratej.ı1t meTkilcri, ba
har taarruzuna mümkün oldatu kadaı 
bol şartlar içinde başlamak ümidiyle 
lıcrı ne ,pamsma olursa olsun muha
faza ıet:mck iStediklerl anlaşılıyor. 
kız.ilardmnm. büyük zayiat vere-
~ Almı:ı:nların esaslı biT surette tab
ltinı ıettildcrl mevkilere cepheden b.
~ etmediği, belki ba mevkileri 
hndan çevirdiği, Alman hatlarının aı 
ltasxndan sarktığı, kolayca Yet" değiJ
tİrcbilen kiiçük ünitelerle, suvari kav 
l'cttcriyle, paı-aşütçiilerle düşmanın 
lhfinakale batlarmı kesmeğe, çok mik
tarda harp materyalini tahrip etmeğe 
"e ele geçllmeğe çalıştığı anlaşıl
lllatctadır. Sovyetlerin son üç ay i
tinde Almanlardan 30,000 den fazla 
~ aldıklan v~ bunları kendi or
dıılarmm hizmetinde kullanmağa bat
~an bildiriliyor. Sovyet kay -
l:lakları Almanlann lastik sıkıntısı 
~ni ve sun'i kauc;nk hnalatmı~ 
Ordtznnn ihtiyaçlannr karşılayamadrğı
tu iddia ediyorlar. Ayni zamanda, Al
tnQnlarm kafi miktarda petrole ma
~ olmadıkları da söylenmektedir. 

Ahnan tebliğleri, kızılordunun yap
btı bütfln taarruzların ağır zayiatla 
llÜskürtüldiiğiinii bildiriyor. 

Sovyct tebllğleri, son günlerde cep
hede mühim değişiklikler olmadığım 
ftÖJicmekle iktifa ediyorlar .• 

Gayri resmi ve yarı resmi kaynak
lardan gelen haberler ise: Harbin bi\
hır.ısa bazı mmtakalarda, Viazma. 
Sınotensk ve Harkof kesimlerinde 
büY\1"1t bir ~ddetle devam ettiğini, Al
tlıanlarm mevzilerini muhafaza etmek 
i~ pek çok miktarda ihtiyat kuvvet
lerini cepheye sürdüklerini bildirmek 
t~ir. 

Stare-,ıa Rou898.'da on a1ttncı A1-
lllan ordusunu çevlrmeğe ve miılıim 
bir lcııımını imhaya mavaffak olan kı
tılordıı. Alman hatlarında derin cepler 
~ktadır. Bu suretle 200,000 ki
Vilik diğer biT Alman ordusunun mu
hasara çemberi içine iİrdiii; Viazma
ıırn. Rjev'in ve H arkoPun çevrildiği 
"e ynkında düşecekleri söylenmekte-. 
dt.. 

t 

TAN 
Muharrir bu yazısında, halkın ihtiyaçlarına göre mal tedarik etmek 
ve satmak ıçm bizzat halk tarafından idare edilecek istihlak 
kooperatifleri kurulmasındaki faydaları belirtmekte ve bunların 

bir İaşe Vekaletine bağlanması lüzumuna işaret etmektedir 

~ ~ [§] 

iase Ve istihlik 
Kooperatifleri 

Bir İase Vekaleti 
1 

ffa:J'l'Ct verici bir surette gittik-
çe ve her gün muntazaman 

artan pahalılıkla mücadele ede -
bilecek bir teşekkül olmalı: itibariy
le artık istihlak kooperatiflerine 
r6.yii iltifat göstererek bir an evvel 
memleketin muhtelü yerlerinde ku· 
nılmalarma yardım etmek zamatıı 
geldiğini zannediyoruz. 

Hatta, yalnız yardım etmek değil, 
onları kurmakla mükenef bir İaşe 
Vekaletine ihtiyaç olduğu da görü
lüyor. 

Birbirine bağlı ba teşkıı1it saye
sinde ihtiyaç maddelerinin ııu veya 
ba suretle ortadan kalkmasının önü
ne reçmek kabil olacak ve mahdut 
da olsa bugünkü vaziyette bir nevi 
rekabet meydana getirerek fiyatlara 
da müessir olacaktır. 

İstihlAk kooperatiflerinin nem 
mal vermelı:, ve hem de iyi cins ve 
iyi tartılı mal vermek ve karlardan 
alxcısını istifade ettirmek suretiyle 
bir kat daha ucuza gelen mal vermek 
meziyetlerinden başka alıcının keneli 
müeır.ıeseai halinde balunmaSt saye. 

sinde onun daima itimat ederek git
tiği. bir dükkim olmasr meziyeti de 
'V'al'drr. Bu da minm bakımdan btı
&iin gıda ve ihtiyaç maddelerini sa.
tan dükkanlara karşı beslenilen iti
matsızlığı: ortadan kaldırarak müs
tehlikleri hakikati kabul etmeğe alrt
tırmasına sebep olur. 

HükUmetin el koyduiu maddele _ 
rin bazan birden ortadan kalktığı:na 
şahit oluyoruz. Bunun muhtelif se
beplerini burada izah etmekte hiç 
bir ameli fayda görmüyorum. Fakat, 
istediğimiz istihlak kooperatifleri 
kurulmuş olsa müstebliklerrn kendi 
müesseseleri olan bu dükkanlardan 
lüzumlu maddelerin sırf menfaat s.._ 
ikasiyle ortadan kalkması kolay ol-
maz. 

Bu istihlak kooperatifleri bizzat 
halk tarafından da idare edileceğin.

den halkın ihtiyaçlarına göre mlll 
tedarik etmek ve satmak meziyetle
ri de ayrıca kaydolunmalıdır. 

* * * Bizim iddiamrza göre, pahahhkls 
en iyi ve en hakiki bir surette 

mticadele edebilecek bu btlhUk ko. 
operatifleri bugünkü vaziyete göre, 
ve gittikçe a:r.alan iaşe maddelerinin 
tevziiyle mükellef ohcağy için isi.rn
lerine (İaşe kooperatifleri) demek 
bile doğrudur. Memleketimizde ma
alesef, güçlükle dikilen, •e güçlük
le büyüyen kooperatif ağacı ancak 
bakmakla, ve iyi bir surette dik _ 
mekle yaşayabilir. 

r-- - Yazan: --, 
1 Alaattin Cemil i 
' 1 

den yapacağı alış verişteki kiriyle 
ödiyecektir. Ve bu k!r da kendisine 
müesseseden yaptığı alış veriş nis
betinde olacaktır. 

Şimdi, bu her yerde malilm usul
lerden ve prensiplerden birinin de 

BilhaHa, istihllk kooperatifleri bu müesseseleri bizzat müstehlikle
memleketimizde diğer ziraat ve yapı rin idaresine verilmiş olması oldu
kooperatiflerine nazaran da pek az ğunu söyliyelim. 
kurulabilmiş, ve karulanları da pren Kooperatif idaresinin serbest b\: 
siplerine niyet ed.ilmiyerek kurul· surette ve seçlmiş olması bu esas
duğu için neşvünema bulamamıştır. tan gelir. Ve serbest devam edebil-

Halbuki, öyle zannediyoruz ki, mesi lazımdır. Bunun için de m~
bagiinkü iaşe vaziyeti artık bu ko- sela, bizde memurlardan mürekkep 
operat!flerin kurulmasını zarO.ri bir bir kooperatif kurulsa böyle bir ko
hale getirmiştir. Zira bize göre, i.a'je operatif idaresine büyük memur ve 
kooperatifleri iaı:ıe teşkilatının en müdürlerin seçilmemesi icap eder. 
sağlam, ve en halka dayanan teşki· Aksi takdirde, o kooperatiften ha
latı olacaktır. yır gelmezi. Zira, küçük memurlar 

iaşe kooperatiflerinin iaşe teşkil&- amirlerinin reylerini idare meclisle.. 
tnnı:ımı yardtmiyle kurulması zara- rinde münakaşa edemezler. 
reti kendiliğinden anlaşılan bir ha- • "!r- * * 
kikatttr Bu istihlik kooperatifleri işte, aşagı yukan prensiplerinl;ı 
fakrr h~lk tabakalarının dükkim ol- umumi hatlarını çizdiğimiz is-
duğundan kurulmaları daima güc- tihlak kooperatiflerinin bizde teşek
lükle olmuştur. Lizım olan ser· kül edebilmesi ancak sermayesin.in o 
mayeyi temin ic;in toplanacak müs- müesseseye ikraz edilebilmesiyle o
tehlik adedinin pek çok olması la- labileceğinl göstermiş oluyoruz. 
znndır. Bu ikraz muamelesini kim yapa-

Zira, fakir halk tabakasmm dü~- bilir?,. Ve iaşe tevziatlyle mükellef 
kim olan istihlak kooperat:flerinde tutulacağı tein bir ço!ı: yerlerde ku
tabiatiyle hisseler çok küçüktür. rulması faydalr olacak bu müesse
Hattl, her memlekette bu koopera- seleri halkın idaresi altmda, kontrol 
tiflerln hisselerinin ancak onda bi- edecek teşekkül ne olabilir? 
rlni ödemek suretiyle ha olmak im- Bu teşekkill, ancak bir İaşe Vekl-
bal olunmuııtur. leti olabilir. Ve İaşe Vekfiletinm 

Ve tekmil bu bakı"lcatler, istihlak kontrol ve kdaleti altmda milli 
kooperatiflerinin birer prensibi ol- bankalanmız bu iaşe ve istihlak ko
mak itibariyle yaşamasına lazım e- operatiflerinin sermayelerini koya
saslar olarak her yerde tatbikine en bilirler. Bu hayırlı adımın atılma-
dikkat edilen meselelerdir, smı dileriz .. .. .. - . 
f akat. bu hakikatlerden ayrılaralt ı 

meseli, bizde ilk istihlak ko 
operatiflerinln teşekküllerinde oldu
ğu gibi, sermayeye pay ayırarak ve j 
büyük hisselerden müteşekkil ser -
maye ile kurulursa o vakit müsteh
likler sermayedarlarm kazancına bu 
yerlere gitmekten çekinerek daha u
cuz yerler aramaia başlarlc!r, ve bu 
snretle kurulan iııtihl§.k kooperatif· 
]eri de giiç hıı.l ile ve de9tekle ya
şayabilir. 
Şu halde, istihlak kooperatifleri

ııfn hisseleri çok aır olacak, ve me
sela bizim memle-ketimizde iki bu-

" çuk lira ile beş lirayı tecavüz etm:
yecektir. Müstehlik de banan onda 
birini vererek, yani, yirmi beş ku
ruş veyahut elli kuruş verere-k hi'l
sedar olacaktır. 

Hissenin geri kalan onda dokuzu
nu müstehlik, istihlak kooperatifin-

LOKMAN n,1ı; ·. ö-.. nm. 

ÇOCUK BEŞiKTE 
YATTIKÇA.-

r 
1 ŞEHiRDEN RÖPORTAJLAR ) 

Perdelik Basma Satısı 
" .. 

.Nas ıl Y apıhyor 1 . 
Babasının ismini bilmiyen kadın - Nüfus kağıtlarında 

yapılan sahtekiirlık - Satış mağazasının önünde -
Seyyar esnaf ile bohçacı ka.dınüır •.. 

Hanım sen al
mışsın ya .. 

aeye geldin yine? 

r- Yazan -" ltordonnna t e $ k i 1 
eden bir p o 1 i s e 
sordum: 

- A, a .. , üstüme i
viLik sağlık. Ayol ne
reden gelmişim ben?. 

1 SAiD KESLER l - Perdelik basma 
d a f t t ı y o r 1 a r. 
Dedi. 

- Ne bileyim ben nereden geld..
i:ini? .. Gelmlşsin işte. Hem de hak· 
kını almış, gitmişsin. 
Kadın bozuluyor, fakat çaçaronlu. 

ğu da elden bırakmıyor: 
- Öyle ya.. Frkara değil ınlyfa. 

Gelmişsin, almışsın deyip baştan sa
vuruverin. Ne gelelim, ne de aldım. 

Bu sefer, tezgahtar kızıyor: 

- Adın ne senin? 
- Emine. 
- Babanın adı ne? 
- Şey .. , Neyd:, dur bakayım Ali 

mi, ha. Ha.. Değil. Hasip Hasip., 
- Gördün mü bak, babanın ismı

ni bile bilmiyorsun. Çünkü nüfus ıı:a 
ğydı senin değil. Neyse. Burada Ha
sip yazılL Fakat sen bu nüfus kağıdı 
ile buradan hakk'.ru aldın. Bak ben 
sana gösterivereyim. 

Tezgilıtar, ömindeld deftercle nü
fus kağıdının numarasını buluyor ve 
Eminenin aldığı malı gösteriyor, son
ra da: 

- Sen, diyor, nüfus kltıdmdaki 
işareti silmekle bizi atlatacağım sa· 
nıyorsun. Utanmıyor musun? Şimdi 
seni poEse vereyim mi? Nüfus kiğy
dında slinti yapmak üç ay hapis yat
mak demektir. 
Kadın yalvarmıya başlıyor: 
- Ocaiına düştüm beyim, diyor. 

Vallahi az bir şey aldım. Çocuklarını 
var, yetişmez. Bir parça daha verin. 

Tezgahtar bana dönüyor: 
- İşte böyle birader, diye dert 

yarunağa başlıyor. Günde 500 kişi g~ 
lir, dört yüzü mutlaka böyle bir kaç 
kere gelip hakkım alını~, nüfus tez · 
keresnde tahrifat yapmış adamlardır. 
İşin yoksa uğraş. 1nsanm can yak
mıya da gönlü yatmıyor. Polise ver
m.iyonu; amma, bu derdi de çekip dıı-
ruyoruz. 

* * * y enipostabanenin arlcasmda bir 
mağaza, Önü ana baba ıünü. 

Kadınlı erkekli, askerli sivilli, gençli 
ihtyarlı. çoluklu çocuklu bir kalaba
lık. Kapının iki yanında i1ı:i polis. Or
tada bir sivıl.: 

- Bayanlar, baYlat"l. Diye haykı
rıyor. Konferansa hazırlanan bir hatip 
edası ile bir iki "Öhhü .. Öhhü.. He 
boğazını temizledikten ve yoldan ge
çenleri de: 

- Bakalım ne diyecek? Diye düşün 
dürdükten sonra söze başlıyor: 

- Nüfus tezkeresi olmıyanlar, ev
velce alanlar hiç beklemesinler. Nü
fus tezkerelerinde tahrifat yapanlar, 
buradan hakkını aldığına da.i.r olan ~
aşreti silenler polise verilecekler ve 
dönüp polis memuruna soruyor: 

- Bedava m:ı? 
Polis sanıtımla alay eder cibı yü

züme baktı Bryı:k altından rfildü. 
- Bedav~ olur mu beyim, dedi. Pa· 

ra ile Hem de metresi 65 kuruşa.. 
- Eh bu kalabalık niye? 
- PerdeUk basma almak için? 
- Acayip, şimdi bir de perdelik 

basma buhranı mı çıktı? 
Polis fazla konuı;mıya vaktı olmıyan 

bir adam gibi arkasını döndü, beni 
cevapsız bıraktı. Ben de klh diraek
Uye, klh bağıra, klh çacıra kapıya 
doğruldum ve içeriye girdim. Tezglh· 
tar ahbabım çıktı . Bir sandalye ver
di, oturdum. 

Satılan ma1 harpten evvel metresi 
17 buçuk, ylrml ku~a olan büyük 
dallı pencere basması idi. İnce, bir 
yıkanışta leğende kalan, solan berbat 
bir bez. Koca bir halle yıpnı met
resi 65 kuruta satılan ba mataı al
mak içln birbirini yi:yordn. Neden? 

- Dııarıda metresini 125 kurup 
satı:yorlar da ondan. 

- Kim alıyor bunlardan ba malı? 
- Köylüler. Köylü geli1' de tıtan-

buldan mal alamıyor. Bunl11· böyle 
parça parça alıyor. sonra gidip köy
lerde satıyorlar. Biz de onun için beş 
metreden fada vermiyoruı . 'Fazla 
hile yapıyorlar. Her gün bir başka 
nüfus kiirdı ile gel'yorlar Kullan -
dıklan nüfus k!ğttlanndaki it~aret• si
liyorlar. Hülasa her türlü hileye baş 
vuruyorlar, 

- Efendim köy1U1er bu basmayı 
yorgan yüzü yap·yorlar. Zaten başk:ı 
işe gelmez. Suya girdi mi solar. Gli
neş gördü mü re'Il&ini atar. Yorgan 
yüzü yapılınca biT şev olmaz, sene
lerce kullanrhr . . .. 

E ntari bile yapmıya yaramıyan b'll 
basmadan almak için gelenle

rin nüfus tezkerelerine göz attım, ber>
si de isaretl=iş, muhtelif maian
larm damcalannr taşıyan, Yerli Mal
larm fişlerinin bak!yemni •e damp, 
sınt ihtiva eden tezkerelerdi. Anlaşı
lıyordu ki buradan mıı.l alanlar, :-te 
satılır!la satılım almayı kir sayanlar
dı. Maifazadan çıka .. ken, dükklnrn Ci
nünü doldurıın kalııbahia bir 1ı:ere da
ha baktım. Bu kalabahk ekserisi Ya
hudi olan erkeklerle k·hksrr:, lnyafM
siz bi.r sürü Ermeni, Yahudi ve çin
gene kansndan ibaretti. 

Bu varlyete gôre dü~ünebiliriz ki, 
kızdorda bütün bu stratejik mevkileri 
iert alacak olursa şark cephesinin u
lnumi vaziyetinde Sovyetlerin lehine 
Olarak çok büyük bir değişiklik hastı 
olacaktıı:. Bir ucu Taganrak'a da
)anan cenup Alman ordusu takımı 
İle ricat etmeğe muvaffak olacak, hat
ttl Krrnndaki Alınan kuvvetleri dahi 
\:evrilmek tehlikesinden kurtulmak i
Çiıı bc:lki de Kırımdan çekilmek zo
l"tında kalaclrtır $imal cephesinde ise 
Lcnıngradı muhasara eden ve Ş!usen
hurg'u ellerinde tutan büyük Alına'l 
kuvvetleri de rlcat hatlan kesilme
den evvel derhal geri çekilmek mec
buriyetinde kalacaklardır. Böyle bir 
du.rum netice itibariyle Almanların 
illtbahar veya yaz taarruzlarını da a
lthn bırakabilir. Fakat Almnlarm ba 
t1'!fıli:keleri düşünerek bütün ihtiyatla
rını kullanmak suretiyle Sovyetlerin 
bu planlarım akim bıraktırmalan da 
llıümkündiir. Ancak bu takdirde ken
dileri de ilkbahar taarruzunu başara
bilecek vaziyetten çıkarmış olacak -
lardır, 

rTaçlan deviren... Orduları birbiriyle çarpışbran... Tahtları 
yıkan ... Aşk "!'e Harp tarihinin en parlak harikası. .. 

Film Haliki CECIL B. de MILL'in 

Küçük çocuk beşiğinde arkası üs
tünde yattıkça, bilhassa nezleli yahut 
hasta olduğu zamanlarda, bumunda 
hasıl olan sulu maddeler, burundan 
kulağa giden yolun ağzında toplanır. 
Bundan dolayı, kulafın zarından daha 
1c;ersindeki hava azalır, çocuk emdiği 
süttl yuttukça, burunda hasıl olmuş 
o maddeler yavaş yavaş orta kulağa 
geçerler_ Küçük çocuğun burnu, bo
ğazı ve kulağı zaten pek küçük oldu
ğu için burundan kulağa giden yol da 
pek krsadır. Onun için burunda ha
sıl olan maddeler bu küçük çocuğun 
kulağına pek kolayca geçerler .. Küçük 
çocuğun · kulağındaki körpe nesiçler 
de mikropların pek hoşuna gittiğin
den orada keyifle geliş:rler. Fakat ku
lağın dışarısına cerahat çıkmadığı içln 
küçük çocufun kulağında iltihap bu
lunduğunun kimse farkına varma.z. 
İltihap, görünmeden devam eder. 

- Öyle defi! mi polis efendi?. 
Poliste ses yok. Bu sessizlik kar

şısında kalabalık olan sıkışıklığı ilr. 
kapıya yükleniyor, aradan bi.r feryat 
yükseliyor: 

- AY-. Ezildim, bittim. Kemik
lerim bit-birine geçti. Ne oluyorsunıız 
ayol. Önünüze baksanıza. •. 

Ustil baııt temi%, vekarh, saygrb ne 
bir tek erkek vardı, ne de bir kadrı. 
Zaten l)olisler kalabalık arasmda bay
le blriııini gördüler mi ona her türlil 
kolaylığı gösteriyorlar n matuaya 
sokuvorlardı. Geri kalanların hepsi 
polislel"in de, maiau mü!rtahdemle
rinln de tanıdığı seyyar esnaf ve boh· 
eacı kadmlardı .. ,,,,,, ....•........... 

:}Ull K l'I \' " ı J(OSU 
ORAM ıı:ISM!NtlA • 1hı at..., t.IO da 

p •• • 
Buır<ın ırilrıdar Sut 18.M &ı 

Son A1man tebliğleri Rusların son 
lııttyatlannı boş yere sarfettikleri. 
lıaıde hiç bir esaslı muvaffakıyet ka
Zanamadıklarrm iddia etmektedirler 
İtıgiUz kaynaklan ise: Almanlann y;lı 
lcrce defa ayni iddiada bulunarak Rus 
lamı son .ihtiyatlarmı sarfettiklerinl 
llöyledilerini hatırlattıktan sonra bu 
llcf~ bizzat Almanlann ilkbahar ta
Öl1"ruzu Jçin hazrrladıklan ·!htiyatları 
kı:ıııanmak zonmda kaldıklarını ve 
Alnıanyanın kızılordunun kudreti hak
ltındaki yanlı:ş tahmin ve takdirlerinin 
~~sıru pek ağır bir surette çekece
lhni söylemektedlrler. 

Muhakkak olan şudur ki: KızıJordu, 
Qoft geniş ve o nisbette tehlikeli bir 
&trateji planmm tahakkukU için mu-ı 
~am gayretler sarfetmekted:r 
h A~.man ordusn, naz.i .re.limin~ en 
~Yük Almanya idealının. ve yeni ni
~ıa tanne karışmasına mllııi olmalı: :O o derece büyük cepheler sarfe

:>'or. 
Bu muu:zam boğuşmanı:ıı, cılıan bar 

~tı üzerinde ciddi bir surette mü
~uıin ve bütün beşer!yetin mukad
tasir olacak neticesini görmekte ge
clltrniyeccğiz. 

[ Askerlik işleri f 
~ tıe.11rtaı As. Su besinden: Emekti denb ma 
~- 8n yüzba~ı Mustafa oğlu Sarman (1739) 
ctrılz Güverte yüıbaoısı Mehmet oilu Mehmet 

tııll Baymdrr oğlu (1049) 
~d. Pi?ade teğmeni Hasan (;obanlı (26814) 

tnılze müraaa.tlart. 

Geri Kalan Konferans 
l!'ıınmönn Balk.evinden: Paıarte•i ı;llnO k:ry· 
~ sanatkh L GaHp Attan ta .. frndau ve
r İleceğl evvclce ilan edilen konferans, konfe
~lllçısının Ani olarak Ankaraya ıritmesi !ize· 

'>t tehfr edilmiştir. 

'l'OPLANTILAR; 
.._ lfallıalı draat mektebi muallimlerinden Ra
-p ?.i,.a Maden, bugün Bakırköy parti binası• 
:;~ ~:ıı:tıl: ekim hakkında bir J.;onfcran~ vcr.ı:· 

Ur. 

en büyük Şaheseri 

Türkçe 

KLEOPATRA 
Bugün LALE Sinemasmda 

(Bu film bugün ayni zamanda İznıirde LALE ve TAN sinema
lamlda programa ilave olarak: V ALT DİSNEY'in renkli Mikisi 

DENİZ İZCİLER İ 

Sonra çocuk dilsiz olur. Çocukların 
dilsiz olmalarına sebep, çok dda, ku
lakta meydana çıkmıyan iltihaptır. 
·Söylemek ilkin işhmiye bağlıdır. Ku
lağında iltihap bulunan çocuk işitme
liği için söz söylemesini de öğrene-
mez. 

Küçük çocukları, günde bir kaç defa 
beşiğinden çıkarıp kucakta Clik tutarak 
gezdirmek lazımdır, dediklerinin hik
metlerinden biri budur. Çocuk dik tu
tulup kucakta gezdirHince burnunda 
hasıl olan maddeler kulak yolunun ö
nünde birikmezler.. Bundan başka, 
küçük çocuğun burnunu -bilhassa haS-

Bugün saat 1 de tenzilatlı matine 
___ , ta olduğu zamanlarda- pamuk parça

lariyle temizlemelidir. Kulağın sağlı
ğı burnun temizliğine bağlıdır. · 

~ ........................... , ...... . 
MAVi· RUMBA ' yı 

Teganni ve Dans etmeğe hazırlanınız ... 
Sıcak iklimlerin sihri!m.iz güzellikleri ar.asında çevrilmiş olan 

bu film 
Önümüzdeki Salı Akşam1ın-dan İtibaren 

SÜMER sinemasında 
Gösterilecektir. Herkesin hoşuna gidecek güzel bir film 

Baş Rollerde: 

ALLAN YONES NANCY KELLY 

Kulakla burun arasında bu bağlı
lık, çocuk biraz büyüdükten sonra da 
devam eder. Biraz büyücek çocuğun 
d2 burnunun tıkanması, burnunda ilti
hap bulunması kulağı için bir tehli
kedir. Hele çocuklann burnuyla bo
ğazı arasında peyda olan vejetasyon
lar, çocuğun i~itmekten mahrum kal
masına sebep olurlar. 

Kulak, bir tarafından da boğaza bağ 
h olduğu için, boğazdaki iltihaplar 
da kulak için birer tehlike olur.. Ge
rek burundan, gerek boğazdan kula
ğa gelecek tehHkelerin önünü almak 
için, çocukta burun veya boğaz, ya
hut her ikisinin birden iltihabı bulun-

• dutu vakit burunun ve boğazın, mik-

1-•••••••••••m••••••••••••••••l l ropları telef, edecek ilaçlarla dalına temiz tutulması l!ıunclır. J•••••••-•••••••••••••••••-, Pelteklik, bazı harfleri doğru söy-
liyememek, dığdrğhk gibi söz bozulı:-

ŞARK SINEMASINDA 
BR IGITTE HORNEY 

JOACHIM GOTICHALK'in 
müştereken yarattıklan 

SENİN GİBİ BİR KADIN 
<Fransızca sözlü) aşk, gençlik filmi emsalsiz bir muvaffakıyet 
kazanmaktadır. Çılgın bir macera içerisinde güzeran eden bu 
komediyi sinema severlere tavsiye ederiz. 

\. Bugün saat 1 de tenzilatlı matine ----• 

luklannm kulakların çocuklukta bo
zulmasından ileri geldiği yakın za
manlarda iyice anlatılmıştI?'. Kelreıne 
çocuklann bir çoğu da kulaklarmdan 
veya boiazlarmdan hasta olmuo ço.. 
ruklardrr. 

YENi NEŞRiYAT; 

FOTO MAGAZiN - 64 ilncn saym ııilzel 
resimler, yazı ve ıiirlerlc Istaııbulda çıkmı,tır 

VARLIK - Milliyetçi ve memleketti (ıklr 
mecmuasıdır. 209 uncu sayıaı Ankarada neı· 
redilmiıtir. 

YEN! ADAM' - Haftalık fikir ırazetesidir, 
377 nd sayısı Jstanbulda tıkmıştır • 

BIRLtK - Tıcarl, iktisadi, nıali, amal ıra • 
ıetedir, 2 nci sayıST, btanbulda ncFcdilmi~· 
tir. 

* * * N e var, ne oluyor? Borada ne 
dağıtıyorlar? Bu halk neye bir

birini eziyor. Oradll kalabalığın dış 

Tark Tiyatroau Tarihi lhtlnelerl 
lı(0Mt-.. u ~ı;o,M.J ~u ••ıaa. , ... •u . .t:O d• 

OS:81r .. ı us ı s 
Btııri!T' aut U "'" CO MT.. (')VffMlJ 

•••••••••••••••••••••••• 

.Oevreti(}emiryollan ve Limanlan işletme idaresi ılanları 
Muhammen oedelı ~ıoooı.ıı ur11 oı<ıı.. 1ouo c1det yun battan.iye 

(3.4.1942) cuma günü saat (15,30) on beş buşuçta Haydarpaşada gar bina
sı dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usuliyle satm almacakttt. 

Bu işe girmek isteyenlerin (1125) liralık: muvakat teminat. kanunun 
tayin ettiği vesikalarl& tekliflerini muhtevi zarflarm.ı ayni gün saat 
(14.30) on dört otuza kadar komisyon Reisliğine vermeleri l!zımd.lr. 

Bu i:ıe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır, 
(3424) 

Erzurum - Hudut denı,lryollarınrn 8 numaralı tatili edevat tarifesin
de vagonlarm tahmil vı. tahliye müddetleri değiştirilmıştfr. 20,4,942 tari
hinden itibaren idarece lüzum görülen zamanlal"da ve istasyonlarda bu 
müddetler 4 saatten aı olmamak üzere lndirllecektir. 

Şimdilik yalım Errurum - Sarıkamış kumunda dar hat vagonlar!rı
dan sarnıçlı vagonlal"II' tahmil ve tahliye müddetleri 6 ve diler vagon
ların tahmil müddetleri 5, tahliye müddeileri 4 saat olarak tensip edil
m i:ıtir. 

Fazla tafsilAt için istasyonlan müracaat edilmelidir. (2009 - 3669) 

Baş Hemşire Aranıyor 
lstanbul Verem Mücadele Cemiyetinden 

Cemiyetimize bağlt Erenköy sa-natorymnunun nizam! müddetini ik
mal etmiş hastabakıcı hemşire okulu mezunu bir ba$ hemışireye ihtiyacı 
vardtr. Talip olnnlarnı vesaikini h:Jmilen Yeni Postahane karşısında yent 
Valde ham 65 numaradaki Merkez büromuzıı acele milracaatlıın. (3687) 

lstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan 
İlAn numarası 151 : 
İstanbul şehri dahilinde karaman, dağlıç, kıVll"Clk ve keçi etlerinin 

canlı, toptan ve perakende satışları ieln Fi.yat Mürakabe Koı:n!syonunca 
tesbit edilmiş bulunaıı narhın 21/3/9'2 tarihinden itı'b&Nll keld!nlmıs 
hu1mınulu 11An tl1unur. <3'114) 

Karar Hülc1sasıdtr 
Ceza 942/622 - Ml11l Korunma Kanununa muhalefetten BeJflctaş 

tramvay caddesinde 37 No. da tuhafiyecilik ticaretiyle mesıul Karabet 
oğlu Bedros hakkmdıı İstanbul Asliye ikinci ceza mahkemesinde cereyan 
eden mahkemesi neticesinde suçlunun fifll sabit olduğı;ndan, Milll Ko
runma Kanununun 31 ve 59 uncu maddeleri mucibince yirmi beş lira pa
ra eczası ödemesine ve yedi gün müddetle dükklnmm kapatılmasına ve 
tıi\kmün katil~iğlnde ücreti suçluya ait olmak üzere karat büllsasının 
Tan gawtes inde nesredilmesine 19.1.942 tarihinde karar verildi. (3656) 

3 

Gençlerin Hakkı Var 
Yazan: ULUNAY 5on celen "Varlık,, mecmuasmda 

bir dostumun "İnkılapçı Genç
lilt., mecmuasına yazan bir genç mu
harrire kar,ı ateş püsküren bir ceva
bını okudum. 

Bu genç yazıcı nesildaşımın parti 
edebiyat mükl.fatı dolayisiyle kend!n 
den fazla bahsettirilmiş bir esere kar
şı olan dostane takdirine sinirleşmiş: 
"Mecmua sütunlarında bu şekilde 
dost medhiyeleri gö~eğe müsaade ede 
meyiz!., Diyor. Söyleniş tarzı biraz 
sertf Bu mecmua :ııütunlarmda bu şekil 
de dost medhlyeleri bir eserin edc.bi kıy 
metini yükseltmez!,, Yahut, "mecmua 
sütunlarında bu ıekilde dost medhl
yelerl olsa olsa edebi bir takrızden 
başka bir şey değildir!,, Şeklinde söy
lenmiı olsaydı zannederim eski dos
tumu, çubuğu çekip ortaya atılan bir 
tiryaki titizlifiyle cevap vermeğe mec
bur etmezdi. Fakat elden ne gelir? 
Gençlik, ferman dinler mi? Tevf"kkeli 
hepsine delikanlı dememişler! 

Böyle olmakla beraber ben bu ba
histe tama.men j"ençliğe hak veriyo
rum. Bir gençle bir ihtiyarı sinirlet
tirmeğe sebep olan eseri ben de oku
yabildim ve kendimi bu dostluk mas
tabasınm tabü azasından addetmekli
c1me rağmen bu bapta _ Profesör 
Halide Edip ve Suat Derviş, Niyazı 
Berker cibi - hiç bir teessüre kapıl
ımyarak fikrini açıkça söyliyenlerden 
biri de benim. 

Uçümüzün tenkidine mukabil yazı
lan takdirnameler eserden btl,.Uk bır 
kitap teşkil edecek kadar çoktu. 

Bizim akallıyette kalmamız eserin 
luymetin.i yükaeltecek bir lmil değildi. 
Diferlerinin ta1ı:mrleri de öylel Bunu 
cençlik pek güzel anladı. Zira onuıı 
ve dolayiıiyle memleketin aradıfı ro• 
man ve mevzular, uzun müddet Av
rupada kalmış mütereddi bir adamın 
peyrur merakmr yahut ısmarladığı el
bisenin çokluğunu tahlil deiildi. Genç.. 
lik böyle üstadlık baklı:'.Dı benimse
yen kalem sah!plerinden esaslı eser
ler istiyordu. Bunu göremiyor; ba
nun yerine geçmiş zamanm küçük bir 
mevnu "felsefe tecrübeleri,. şekl.inde 
eline sunuluyordu. Bir dirhem bal 
bulmak ic;In bu çekilerle keçiboynuZG 
çiğnC'rken bil" çok üstadlar etrafını 
sardılar: 

"~ma.n ne harikaf Aman ne yazr! 
Aman ne üsldpl Aman ne fikir! Aman 
ne mevzu 1 Aman_. Aman 1 Şaheser e
fendim, 'aheserl... Memleket memle
ket olalr böyle eserler yazdmadı._ 

Deh!! Mucize! ..... 
Bunlar tenkit dei:ildi. Valrtfyle fa

daladan bir zatın yazdığı esere bütün 
eşi dostu tarafından bazan manzum, 
buan da mensur olarak gönderilen 
takrizler demekti ve: 

S11ra,.·1-devlet azhından, alllme+ıemln 
Atufctlu filin be:vfendi hazntleriırln takr• 
rb-1-allleridlr. 

Şeklinde kitabın baş tarafına ko -
nurdu. Ba arada eserin tab'ına: 

Tabolundu bu kitap mftatetab 

Gibi tarih düşürenler de vardı; on
lar da dercedllirdi ve çotıı eserin mu
kaddemeleri gibi bu takrizler de o
kunmaz • bir süsten ibaretti. 

Şimdi bu nezaket tıı.kdirklrlığmm 
bir tenlcit addolunmasma karoı cenç
Uğin sesi yükseliyor. 

Netıildaşnnın buna kmnası hiç doğ
ru değildir. Bu meselede gençliğin 
feryadı edebiyatımızın j"elecek gün-
1erini çizen istikbalin sesidir! 

iHTiRA iLAN 1 
"Karanlık maksatlarına mahsus 

perde,. hakkında alınmış olan 29/4/ 

940 gün ve 2850 sayılı ihtira beratı 

bu defa mevkii fi.ile konmak üzere 
ahere devrüferağ veya icar edilece -
ğinden talip olanlarm Galatada İktı
sat hanmda, Robert Ferri'ye müra
caatlan ilAn olunur. 

iHTiRA ILANI 
'"Telefon ~bekeleri üzerinden hi

mil tekerrürü ile Muhaberat nakline 
mahsus Santral makası,, hakkında 261. 
4/1940 tescil günü ve 4753 sayılı ihti
ra müracaatı bu defa mevkii fille 
korunak üzere ahere devrüferağ veya 
icar edileceğinden talip olanlarm Ga-

latada, İkttsat hanmda Robert Ferri
ye müracaatları :ilArı olunur. 

OSMANLI BANKASI 
1LAN 

"AiLE SAN01GI" PIY ANGOSU. 
Ovıtaalı :Sanlra&Jllça ihdu edilen "AlLB: 

SANDlGI" Plyan~oaunun leıideal 2S mart 
HO tarhlnde icra edilip ltideki ilcu.miyeler 
tevıri edilccelctir: 
ı Adet T. ı.. ı.ooo. Uk 'J'. ı.. 1.000. 

4 • " 250. .. 
5 • - 100 ... 

25 - so. • 
50 .. • 2.S. • 

,. ı.ooo. 
• 500. 
• 1.250. 
• J.250. 

IS Adet ikramiye için: T. L. s.ooo. 
}fbu kcıideye, Birıncite1rln 1941 mart 1942 

altı aJ'lık mllddct rarfında "AlL.E SANDlGl" 
(Tuattu( Cllıdanr) beaabmda matlCbu T. L. 
50. den a.taft olm&)'au her rııudi iJtiralr. ede· 
cekdr. 

Sarıyer Sulh Hukuk Hltr.lmliflnden: Sarı
'er Madcıı mahalleli K•inı ıokak 16 No da 
oturan Bekil' Ş.Ocanm San:vcr sullı bukulc 
m&lıkeınealnde l.lcame e:ııled.ifl kQçıik. Kchmeı 
l(aaaa .,. ~ Kevae .. vasi ta:vini l\aklmıda 
.,; davallf!I yapıl;ın duru..,.uı aonwıda: 

Jııltlcldal latid~ mllndarecauıu tekraru 6J 
ablau G.vherin 20. 7.!141 tarihiııde vefatlylt 
caride ltrraktıiı liri çe><.utu lrilcfllı Mebmat 
Catıan "" Ane ıı:ewerltı babalannın da dahe 
evvel &ımn, old.ılıl.t.nndan kencfüiııb vul t•• 
ııbıl lstemealne ve dinleııe11 ı;ahitlerin .. hadc 
ti " ııabrta tahlcikatl,.Je milddeinlıı nailit• 
ehil oldutu anlaırlnıuına mtl>ni kOçilk Meh• 
met Kenan ve Ayle Kevser iktisabı rlltt edla 
ce:ve kadar dayılan Bclcirin •a.I taJ'inina lra0 

bili itlru olmak o.ere 9.3.942 taribnde lıa· 
nr verildfi illtı olıınur. 

KA YlP - Riıc nafus memurlufundan nO. 
fus .,. Rue aılrerlilı ıubcalnden aldıinn ter> 
blı te•ltenmi sa:ııi ettim. Yenileri11I alacaiiın 
elan ukl,lnin fıllkmll yolrtur. Muıufa oilı 
Jbrahi111 Uıun Rize J317 doğumlu 
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t _________ , 

-- M A K S i M 'de l 
HER AKŞAM SAZ Heyetile beraber 

~ S A F i Y E 
,.\ynca: Her akşam 60 kişilik Büyük Revü 

Sümer Bank Umumt Müdürlüğünden 

'nşaat Bakım Şefi, Mühendis, Fen 
Memuru ve Ressam Aranıyor 

ı - Bankamızın in.c;aat teşkil.Atı fle muhtelif fabrlkalanmızm bakım 
işleri için yüksek mühendis. mühendis, fen memuru ve ressam gibi tec
rubeli inşaat elemanlarına ihtly~ vardlr, 

'2 - İstekliler müsbit evraklarlyle birlikte 6.4.942 tarihine tesadüt 
eden Pazartesi günU akşamına kadaT Bankamız Umum MQdUrlQk binasın
da inşaat ştıbemize bizzat müracaat etmeleri veya ayni tarihte varacak 
6Ckfide sözü g*n evrakı posta ne gcndermellaırlcr. , 

Şerafü uygun g6r01erek tavzif edileceklere tecrübe, otınıntuk ve ka-
biliyeilerl derecesinde ücret verilecektir. (2012 - 3662) 

,_ Radyo Mesleğinde ihtisası Olan •ı 

1 
Tüccar Teknisyen Aranıyor 

Mühim bir radyo ifinl iyi. idare eileblhttk ilıtiau 
Btıhibi, ticaretten ve tekni.kten ani.ayan 

1 muktedir bir tekni#Jyen aranıyor 
':l'aliplerin Galata 1147 numara Posta kutusu mektupla 

, ________ müracaatları. •••1111••••• 

' 

Deniz Le,·azım Satmalma Komİs\'onu İlanları . 
1 - TahrnJn edilen bedeli (16269} Ura 47.5 kuruş c;lan 136 kalem i

lAç ve malzemenin 26/3/942 Perşembe günQ sa:ıt 15 de Kasrmpapda bu
lunan Deniz Levazım satın alına komisyonunda ayn ayn taliplere de iha
lesi yapdmak üzere pazarlığı yapllacaktır. 

2 - hk teminatı l 1220) lira 21 kuruş olup şartnamesi her gQn il 
saati dahlllnde mezkOr komlsyondıın bedelsiz almabilir. 

3 - 1steklılerin belli gün ve saatte 2490 sayılı kanunwı istedllf ve-
saflde b!ıilkte adı geçen komisyona mOracaatalan. (3451) 

~ 

Üç Çift Lastik Çizme Alınacak 
~ kadar uzun konçlu 3 çift Uı.stik çizme 24 MART 942 Salı 

gdııü saat 15,3Q da pazarhkJa alınacaktır. 
hteklUerin bellı gun ve saatte KBSZmpaşada bulunan komia>ım• mü-

racaetınrl., (Ü48) ---24 ~ Uıstııc Çizme. (Uzun Konçlu) 
3 Adet Fosfor bronzlu prlnç tabla (Komisyonda meovcut evsaf da

hilinde) 
l'O kıdemde 69,75!\ metre milcAbı Çtralr çam (Muhtelif eh'atta) 
Y'nkanda yazılı 3 kalem malzemenin 25 Mart 942 Çar5amba günü 

saat 14 de Kasımpaşada bulunan Deniz Levazım Satınalma komisyonun
da ~arlıtı yapılacnğmdnn, isteklilerin belli gün ve saatte mezkür ko-
m.isycma müracaatlar! ilin olunur. . (3649) 

TAN 

BAŞ, NEZLE, ROMATiZMA 
Nevralii1 ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

leabında Giinde 3 Kaşe Alınabilir. .. 
- BiR HAKiKAT! Nazarı Dikkatine 

Pırlantah ve elmHh aaat demek, bir kelime ile 8 1 N G E R 8 A A T 1 demektir, ÇDnkD: 
Pırlantalı ve elmaslı saaUerin biltün hak!kf evsafı meşhuru Alem oJan S t N G E R saatlerinde top-

lanmıştır, Bunun için: Saat alacdınıı zaman, tereddütsüz 8 1 N G E R saati almalısınız ve saatin üze-
rindeki a 1 N G E R markasına, müessesemizin adresine likkat etmeniz IAzandrr. 

Modayı takip eden ber urf kadın için kıymetli taşlariyle ve net1s ışlemeleriyle hakikaten nazan dik-
kati celbeden böyle bir harikulAde 8 1 N G E R saatine sahip olmak Adeta bir saadettir. 

SINGER SAATi Hoşa Gidecek En 
Makbul ·re En Güzel HEDİYELiKTiR 

No. 82 • D ElmHlı ve 11 pırlantalı 5!50 llra, No. 82 • C, ElmHh ve ortadaki bUyOk olm•k Daere 11 pırlantall 
860 llra. No, 82 • E, ElmHh ve ort.d•kl ile iki kenarındaki büyük olm•k liaere 11 pırl•ntah 800 llra. 

EMSALLERi GiBi 15 SENE GARANTiLiDiR. 

DiKKAT: alNGER saatleri tstanbulda yalnız Eminönü merkezındekl mağazamızda sattlD'. tshınbulllıı su~t7 

' • ~oktur Adre.: SINGER SAAT Mdağaıalan. İstanbul EminönQ No f! a r' 

Buruşu~luklarımı 
Nas-1.ı · 

Giderdim~. 
Gllıellik llUe- ---~-...., 
bassıılanaın ve -Mlıde "B~uk· 
lukl~ k'irfı ;; 
mUstahzaratıa 

ademi munffı
kiyetladen IOAra - · ·-

JAqamıan 
yalmaadan e'f· 
vcl, ~ ıerkibine 
genç _hayvan
lann hticeyre
lertnden 1.stıh-

Bayanlarımızın Gizli Tuvaletlerinde · kullanacağı 
Gayet Sıhhi. Ufak, Yumuşak Adet Bezleridir. 

Her yerde FEMIL ve BAGLARINI aravmız 
___ .. ___ .. _______ 21E'" r' 

Biletçi ve Vatman Ahnacak 
lstanbul Elektrik, 

lıletmeleri Umum 
Tramvay ve Tünel 

Müdürlüğüttden 
İdaremire blte~i TC vatman atmacaktır. 
Kabul ,eraltl: 
ı - Tamilssthha olup askerlikle alAkası bulunmryacak. 
2 - Boyu 1,65 derı aşğı ve yaşı krrktıın yukan olmıyacak. 

M enkUI ve Nadide Ecya Satıc~,, ı ~dl~n;~: S S nlmJt blr krem 
Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Hakimliğinden: 942/9 tatbllt edlyo-

Tcrckesine m.ahkemece elkonulan ölü Rizo Bakıı. att ve BeyoJlu ruın. Bu, tıpkı 
İstiklfıl caddesi LUksemburg apartonanınm 6 numaralı dalrııslr\de bu- cildlnl21D Bİ-
lunan bil!imum eşyalar a~ık arttırma suretiyle 24/3/942 tarihine ma-

1 
OcEL'l . gibl-

3 - Okuma ve yazması olmakla beraber biraz da hesap bilecek. 
İsteklilerin Galatade kAin Tramv .ıy hareket dairesine milracııııtlan. 

(3685) 

Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğünden 
1 - ElAzıt Tayyare meydnnmda yaphnlac;ık istasyon binası kapah 

zarf usuliyle eksiltmeye çtkarılmıştrr. 
sadif Sair güne s:ıaı 14 de satılacoktır. Yevmi meı:kiı~dıı ~~tış bitmedi- dlr. 81hr1Am1z 
ği takdirde milteakrr gilnlerde ayni saatte devam edılecegınden istek- olan~bu cevher aa7eslnde!ı za11na-

2 - İşin muhammen bedeli 49370 lira 29 kuruş olup muvakkat te
minatı 3703 Uradır. 

lılerln yukanda g!Ssterilen gün ve saatte mahallinde hozrr bulunmalar! A DUf , clldlntı , beslenecek . .. tazeleflp 

'nan olunur. (1245) o - gençleşecek. ·Bu clld iıdaaı, bütün 
3 - Eksiltme 30/31942 Pazartes! günQ saat 11 de Ankarada Hava 

Yollan meydanında kAin umum mQdilrlilk binasında toplanacak lı:omts
yon tarafmdan icra edilecektir. 

- Bulunmuı Para '·'N,_O_V_O.._T•N•l•d•e' 
SÜMER BANK 1 

Yerli Mallar Pazarları İstanbulun Gayet iyi 

1 MALi'SAanniye Müessesesi müdüriyetinden: 
İstanbul Mnğazı;Jarnmzın bi

rinde bir mıktar para bulun
muc:tur Sahibinın Yeni Postane 
ka~rs~da Kuçuk Kmacıyan Ha-

.._ nınd'lki İstanbul M.:ı~azatarı .şef _. 
.._ iğlne müracaatlar • 

I KARAKAŞ 
Klasik ve Milli 

Şarkılanna Başlamıthr . 
, Dr. lbrahim Denker' - - .. _ 

Balıklt Hastanes• Dnhlllye Mil-J KAYIP ARANIYOR: fılenıea kuuradan 
· t .ı. cılm Zekiıre Vermlıl iki •Jl'danber ka:rbettlm 

teh::ıssrsı. Her güu saa 16 uan son cllnlnde Kıdık6yllndc bu1undufunu aliyle 
sonra Beyoğlu - Alacamll, Sakı- diler Bile!\ ve sOr•nlcrin lnoaniyet namına : 

1 . Kıdık6y Rasim paıı mahalletinde Racal udc 
zağacı caddesi Çöp ükçeşme so- ıokafında u nqmaralı evde ko,-ıı Abdullab 

kak No, 13. T"le!on: 42468 Vermlte blldirmrlerl rica olunur. ı 

Kad•kö:v h~ MüdUrlııtıı nden: Otu• ve Sablp ve Neşriyat MQdID11: BaW 
•arın Jkincı nımt.l]ıuı B. 197.S,U76 numara LQtfl OördOncil, Oızetecilfk ve 
• ıld fımız ekmclı vcılk111nı kaybctılk Ye· 
.ıı.r ni ılacafımıl>dan csJ.:ilcrinln bLıkmtı yok· Neşrl,.at T. L. S. TAN matba,uı 
tur. 

dünyada tanınmış blr • clld müte
hassısı tarafından keşf ve hali ha
zırda pembe renlCtekl Tok.alon- tri
mlnl.n t~rklblne lthall• edllrn1ftlr. 
Her ,. akşam yatmazdan • evvel ye
gane clld gıdası olan bu BİOCİ:ı.11 
kremi kullanınız. Sabahlan• .. da 
beyaz 11renktekt · Tokalon • tremUii' 
kullanınız • O, clldl besler .. açık. me
aamelcrt :fsıldqtır~TejcMakJa3, 
için mümkUn• olan," en mükemmel 
bir esas tegkil eder:A"au•ttı kremin 
lstimallnde müesatr-:' ııettceler ıa
rant.llldlr .'(/A'al +.halde 41' ver4111nlz 
pa,ranın iki misli tade• olunui.t 

4 - Bu lşe alt fenni ve hususi şartnamelerle mukavele projesi ve 
resimler 247 kuruş mukabilinde Devlet Hava Yollan umum mQdürltı
#ilnden temin edilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin ihale tarihinden en geç B tan evvel 
M!lnakalftt VekAletlne blr istida ile milracnat ederek ehliyet vesikası al-
malan lAzmıdD', • ' ' • ' 

8 - Taliplerin teklif mektuplarını en geç ihale tarihinden 1 saat f!V• 

vel eksiltme komisyonuna makbuz mukabilinde vermeleri lilzumu Uln o· 
tunur. (3251) 

Demir ve Tahta Fabrikaları 
Türk Anonim Şirketinden 

lstİnbııl uİıye Bırıncı ucartt mabhmoın Fabrikamız imalathanesinde Çahatırılİnak Dzere 
den: Inebolu llmarıına bıflı ;13 rilaum tonl· Y ~ 
Utolıık Sezer motlirilnDn 17.3 ~42 tarihinde 50 T . ı· 10 T 2 Frezeci 2 Takımcı. ve 
!Uradenude aeç~dlfi cl~niı .ka~asını ~İt r1p0 esvıyec , ornacı, , . 
run alınmaar mukOr •motlk kaptanı Ha111n ~ D • • 10 M U f 4 
Erdeııu tar•(md•ıı htld• ile lıteJ>mclılc .1110• Sucu,~" emırcı, arangoz 8 aaı, 
ılk ve J"(llr,le .,ali kalı va bu lıten ntarh her· D • •• 
kesin raporun aırnacalı 2J.ı. 042 pauneıı .. 

1 

Modelci ve 10 ökrimcuue 
at 10 dı mahkemede huır bulunabilecekleri 
illn olunur. ihtiyacımız vardır, Birinci smtf !~çiye saatte 45 llA 55 ikinci ımıf f,çly~ 

ZAYi - Fen Fııkiiheol riyuiye ıa~siııden J 30 ilA 40 kuruş ücret v~ilecekUr. Taliplerin Adapazarmdakl Fabrika-
almıı oldufum pebelctmi kaybettim Y•ıtleltıl • • ~ 
tıca~mdın e1lııainln hlll<'lllU ,.oı.ıur. Hı1run· .. _. mız Mildüriyctinc derhal müracaallan Iazumu ilAn olunur, -· 
nİM Oiüt. 1 • 

21 - 3 - 942 

.. 

-· Memwr Alınacak 
Sümer Bank iplik ve Dokuma 

Fabrikalan Müessesesi· 
Müdürlüğünden : 

1 - Müessesemize bağlı Bakırköy, Bünyan. 
Defterdar, ,.Konya Ereğlisi, Hereke, Bursa, Meri
nos, Nazilli,, GemJik f abrikalal'lmız için 3659 sayılı 
kanun hükümlerine göre imtihanlı ve imtihansız 
~em ur alınacBktır. 

2 - Aranılan prtlar: 
A - Use veya. ona mekep mezunu olmak 

·'Yüksek tahsil ve Ticaret Lisesi mezunları ile, 
lisan bilenler tercih edilir,,, 

B -Askerlik fili hizmetini yapmış bulunmak; 
C.- Her hangi b~r hizmet taahhüdü altında 

bulunmamak;, 
D - Bilen Yüksek tahsil müdavimi bulunma-

mak; ' 
E - Yapılacak tahkikat neticesinde sicil ve 

seviyesi itibarile memurluğa alınmasına mini bir 
hali bulunmadığı anlaşılmak, 

3 - isteklilerin Ankarada müessese merkezi 
Zat işleri şefiiğlne ve birinci maddede yazılı yer
lerdeki fabrikalanmız müdürlüklerine Z1 - 3 - 942 
akşamına kadat mllraeaat ederek 28 - 3 - 942 cu
martesi günü ~ 14 de imtihana girmek üzere 
numara almal8n Jizımdır, 

4 - istenilen vesikalar: 
a - Dilekçe; 
b - Mektep dlplomUı; 
c - Nüfus cüzdanı "1942 askerlik yoklamasını 

havi" 
d - I>Qğruluk kiğıdı "polisten musaddak,, 
e - Evvelce resmi veya hususi müesseselerde 

çalışmış olanlann iyi .hizmet vesikaları: 
f - Askerlik terhiı kiğıdı; 
g .- HAien ~ hand bir vazifede olanlann 

hulunduklan müessesenin muvafakatini almalan 
c;;ai'ttır, 

h - Tayinden Ronra istenecek f otol'rafiardan 
başka müraeaat eclftdiğl mman bir boy. bir vesika 

Deniz ·Satlnalma 
Be.,on işi 

"~!170., 

Komisyonundan 

ııan• 
ı - Tahmin ohanan bedeli 18318· llra 80 kuruştan lba'Nt oltJl) s&

terilecek bir mahalde )'llptınlacak beton tılnln oazarhk usull7le eksilt
mesi 23 Mprt 942 Puartesi ,OnO saat 11 da İmıltte 'tersane kapmndaki 
lfomlsyon binaamda )'llpı:lacakttr. 

2 - Temlnab 1223 Ura Dl kuruştur. Bu işe ait temıJ ve hususi ıart
name ve projeler komisyonda ;ı6rilleblllr. • 

3 - Puarlıt<A tftlrak edecek taliplerin bu teµtrle O.W olduklarma 
dair eksiltmeden btr hafta eneld tarihli Nafia MüdOrlfildertnden ebli
yet ve mıhalH Emniyet' MftdQrlQklerlnden alacaklan hüsnühal vesikala
rını ve yukanda .,.zdı temlnatlarlyle btrlikte belli f(ln ve saatte komlı-
vona vermeerl (3582) 

' . Turhal Şeker Fabn1casınclan: _, 
MANEYRACI ARANIYOR ... · 

1 - Y-.ı. 45 den ~11'1 ttlmamak, ' 
! - ~rlı tabi~d~ \alanlriak. . 
3 - Devlet demir10Ua11nca -~ak manevracılık tas-

diknamesi olmak, · 
· 4 .:.- Mavanaf Mjkerllk hbmetial ifa ettltlnJ veya asker -
likçe .takası bahuiniadılnu tena etmek. 

5 - ~diJ"I bclar ~ yerlerden bonservisleri bu • 
huunak. 

Yukuldald prilan hals talipı.ta '8SJ ile •• bir de fotot. 
raflanıu' pndererek Fabrikaya •lraeaat etmeleri ve istedik
leri JevmfYeyi bildirmeleri lbimdlr. 

Belir -.ıaa1a..-. Pab~a mett.,... )'9htalr vtt temin edl 
!eeektir. . . . . )· 1 , 

1 


