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Yeni Müsteri Bulmak SancJ 

Dr. GASSON DiYOR Ki: 
' 'Ret tacir bo kitapta ıösterdifim usulleri tatbik etmt' ' 
suretiyle bir iki sene l(ibl kısa bir ıaman içinde mllşterilt-
rinin adedini bi'r misli arttırabilir Ben bu kitabrmdıı · ·e 

YEDtNCt YIL - No. 2368 
GONLOK SiY f H LK GAZETESi bu ~nati öirt'ti.)·orum.. Fiyah 50 kuruş. 

Vilayetlerde 
Yeni Pazarlar 

Açıhyor 
-o--

Hususi Fabrika ların 
Mamulatı Buralarda 

Sattrrıfacak 
Öğrendiğımize gore, ıaşe müs. 

teşa~lığına bağlı olar.ak kurulanı 
tevzı ve toplama umum müdür
lükleri faaliyete geçmıştır. Unıu 
mi satış mağazaları açılıncıya 

la~e Müsteşan Ş. Sökmensüer ~a~ar yerl~ ma~r .. p~za~lanndan 
ıstifade edılmesı duşunulmekte -

--,dir. Şehrimizde dört tane yerli 

O t mallar pazarı vardır. Giyim eş -r a yası ile birlikte y:yecek "\•add€ -Yakın ve 
Sarkın 
Huzurunu 
Bozan Haberler 

leri de ~ok muhtemel olarak bu 
şubelerde sattırılacaktır. 
Sümerbankın sermayesı. ma _ 

him olduğu üzere, yüz milyon 
liraya çıkarılmıştır. Banka, husu 
si fabrikalar mamuliltının da yer 
li mallar pazarlarında satılması i
çin bir proje hazırlamıştır. Sü -
mer Bank, bütün mali imkanları 

Almanyanın Balkanlarda hallet- kullanarak fabrikaların fazla ran 
tniye mecbur olduğu ilk mesele, dıman vermelerini temine çalışu
Macaristan ve Bulgaristam asker caktır. lcabederse hususi fabri -
venniye kandrrmak. veya m~bur kalara kredi açılacaktır. 
etmektir. Romanyanın Macarısta- Bu suretle İktısat Vekilliği iş-
na karşı aldığı mOtecaviz vazlye- l · · t ' · · · T" V 
tin en bfiyilk sebeplerinden biri, e_yı~!. ve ye ıştırıcı, ı~a.ret e -
Macaristanı tazyik oldu~nda şüp- killıgı de dağıtıcı teşkılatı ıdare 
he yoktur Bulgar Kralmm :Berll- Merek ış birligi yapacaK'lardır. 
ne davet ~di!meslnln de esaslı ııe- Her viJAyette yenideh yerli maL 
beplerinden biri bu olsa gerektir. lar pazarları açılması kararlaş -

mıştır. 

z k · SERTPJ Yiyecek maddelerinin de yerli 
M · ,.,P. ·erıya c- - · mallar pazarlarında satılabilme -

Son günlerde yakın ve orta si için bugünlerde. ~:ızırlıklara 
şarkın huzur ve sükıinunu başlanacaktır. Tevzı_ bur~l~~ ku

hozacak bazı haberler geliyor. Bır rulunca halk.ın her ıs~edığ~nı _k?
hı.iküm vermeden ve mütalaa laylıkla temın edebılmesı ıçın 
Yürütmeden evveİ bu hadiseleri daha pratik bir usulün tatbik e
Yan yana koyup konuşturalım: dil~esi de muhtemel görülmek • 

- General Rommel Libya ur- tedır. 
duları başkwnandanlığına tayın --------
olunmuştur. Manası nedir? Başvekil, Berlin 

- Bulgar Kralı Boris Führer-

Sir Cripp;-ı 
Tema slara 
Başladı 

Nehru Neticeden 
Çok Ümitvar --

Hint Milli L: deri 
"lngilt e re ile 

Anlaşacağız .. Diyor 

le görüşmek üzere Berline gıt - Büyük Elçimizi 
lnıştir. 

- Bir müddettenberi hasta ol Dün Kabul Etti 
duğu söylenen ve geçen sene Bal 
kan harekatını idare eden gene
raı Rundstedt'in yakında fevkala. 
de bir ehemmiyet alacak olan bır 
"azifeye tayin edildiği bildıril
lnektedir. 

- Berlinden verilen haberlere 
Köre, doğu • cenup Avrupasında 
bir Alman hareketini beklemek 
lazundır. 

Ankara, 23 (A.A.) - Başvekil 
Dr. Refik Saydam, bugün öğle
den sonra, mezunen şehrimize ge
len Berlin Büyük Elçimiz Hüsrev 
Geredeyi kabul etmiştir. 

Belgratta 80 Kişi 
Daha Tevkif Ed~~dj 

Yeni Delhı, 23 lA.A.l - Sir 
Cripps, bugi.m buraya gelmı~ 11e 
siyasi Hint şeflerını ziyaret etmış 

1 tir. Nazır beyanatında. tetkık edı 
lecek olan tekliflerin mahıyeti 
hakkında bır şey söyliyemıyece
ğini, fakat bu tetkiklerden mak
sadın Hindistanın kendı kendini 
idare edeceğine dair evvelce in. 
giltere hükumeti tarafından yapı 
lan vaadleri yerine getirebilmek 
için alınacak tedbirlerin sarıh bir 
şekilde ifade etmek olduğunu söy 
lemiş ve demiştir ki: 

Bütün bu haberlerin biribirine 
bağlı halkalardan ibaret olduğu
nu söylemiye lüzum yoktur sa -
nı1 rız. Bu halkaları biribirine ek 

"Ben daima memleketınızin bü 
yük bir dostu ve hayranı oldu -

. Ankara: 23 (Radyo ~azetesi)- Sır- ğum için buraya geldim. Bu me
bııtandakı kıvamın gı:nışlemekte oldu- seleler halledildikten sonra tama 
iu bildirilmektedir Bu. ır;ün ~elen ~lr mi le serbest olacak olan Hint 
haberde, Belır;ratta yemden bır tethış- h :Öt d · f ı· 1 al eyince zinciri tamamlamak güç 

değildir. ••• 
çi hareketi meydana çıkarılmı• ve 80 l a ı omınyon sı a ı~ e. ~- nız 
kişi tevlıif edilmiştir. l:Jfj" Sonu Sa. 2, Su. 1 

Bu vakalan izah edebilmek 
için daha bir takını hadi

geleri de gözonünde bulundur -
tn.ak lizımdır. 

r - . ' l AŞKERI VAZl !_ET) 
Almanya küçük müttefiklerin 

den memnun değildir. İlkbahar 
t~arruzu için Almanlar Maca -
tıstan, Romanya ve Bulgaristan • 
d'.Ul hiç olmazsa 500 bin kişilik 
bır kuvvet elde edeceklerini umu 
~hOrlardı. Halbuki bahar geldiği 

MİHVER ORTA ŞARKTA 
NE YAPMAK İSTİYOR? 

alde Almanya Tuna ve Balkan 
ll'ıernleketlerinden bir asker bile 
lllaınadı. Romanya vereceğini ver 
iniş, 200 binden fazla evlad.nı 
cephelerde feda etmiştir. Ondan 
•rtık fazla fedakarlık istemekte 
lsrar edilemezdi. Fakat Macaris
~n geçen yıl Almanyaya küçük 
bır kuvvet vermekle işin içinden 
Çıkıverdi bu yıl ise hiçbir asker 
"ernıiye 'yanaşmadı. Bulgaristan 
ela Almanyanın tazyikine rağ -

Almanya Rusyayı Tecride Çalışıyor, lrana 
Doğru Uzanmak Emeliyle Mısıra Taarruz 
Etmesi Bu Bakımdan ihtimal Dahilindedir 

r :·--Yazan: Emekli Ueniz Subayı-.. "\ 

YA~MUT 1 
tn, b" f Bir ay evvel bır yazımızda. Alman
b" en Sovyet cephesine ır ne er tarın Rusya cephesinde beklenilen ba-
ııe go·· ndermıy' e razı olmadı. har 1 ka k taarruz armın zam; ve ayıp 

Şu halde Almanya için Bal - ihtimallerini ve bu ihtimalter!n har
ltanlarda halletmiye mecbur ol - bin seyri üzerinde · yapacağı tesirler: 
duğu ilk mesele Macar istan ve tetkike çalışırken. bütüo zanlar hilafr
~Ulgaristanı asker vermiy~ kan. na bu bahar taarruzunun belki de ır;e
dırtnak eya mecbur etm~ktir. cikeceiinl ve orta şark harektttnııı 
llo- v M carı·sıana karşı bu taarruza takaddüm etmeli tizım 

••• anyanın a '\ ıd·"'· i t k 
•ldığ ·· tec · · etin --enıt:·· ıe ı5ın yazmış ı . ı mu avız vazıy Al d 1 . . . . 
;tük b 1 · den biri Matlı man ev et reııının geçen hafta.kı 

se ep erın • ~ ' ~on nutkunda, Rusya.ya ka%'1ı yapıla-
~ ~ Sa: 2: SO: 'I calr bahar taarruT.unun serçekten yaza 

\ 

.. ···········-········· 
tehir edıleceği açıkça ifade "dilmiı
tir. 

tngiltereden gelen haberlerden, bil
hassa Lord Hıılifax'ın Amerika hal
kına yaptığı hitaptan ,imai tngHizle
rln de orta şark meselesinin kann
makta olduiu ehemmiyetı idr'a!ı: f'ttik
lcri ve orta ,arkta mühım bazı veka 
yjin cereyan edeceği günlerin yakla$ 
mai:ta olduğuna kani bulundukları 
anlaşılıyor. lngitlz deniz ve hava kuv
vetlerinin ıeçen hafta Rodosa yaptık-

t:lir Sonu: Sa: t: Sil: l 

• r-· .... __ .... _ .. ._.. ............. -, 

ANIT . KABiR ICIN 1 B~RLİNİN . 
ISRARI 

ın:ı:m~a:ım 
Muharebe 
Şiddetini 
Arttırıyor 

PASifiK . HARBi 

Yeni Ginede 
Japon Üssü 
Bombalandı 

Diğer Beş Proienin de 
Satın Alınmasını 

Teklif Etti 
Ankara, 23 (A.A.) - Başveka· 

let Anıt - Kabir komisyonundan 
tebliğ edilmiştir: 

1 - Ebedi Şef Atatürk için 
Rasattepede yapılması kararla~tı. 
rılmış olan Anıt - Kabire ait mil-

i letlerarası proje musabakasına 49 
kişi iştirak etmiştir. 

2 - Bu projelerden bir tanesi 
müsabak ı:ı müdcteti bittikten son. 
ra kom ıs.) ona vardığından diğeri 
de projenin ambalajı üzerınde sa
hibinın hm· iyetı yazılı bulundu
ğund.ın m üsabaka talimatnamesi 
nin y edincı maddesi mucibince 
jürı heyeti tarafından müsabaka 
dışında bırakılmış ve tetkikat 
"47" proje üzerinde yapılmığtır. 

3 - Bu "47" projenin on ye
disi jüri tarafından müsabakanın 
yük.sek gayesini karşılayacak ma 
hiyette görülmiyerek ilk tetkikte 
reddedilmiştir. 

l2fr Sonu, Sa: 2; Sü: l 

Orta Sarkta - -
Bir Mihver 
Taarruzu 

Bekleniyor 
lngilizlere Göre, Bu 
Taarruz imparatorluk 
Muvasala Hat larma 

ÜZERİNE 

Butırar Ba!;ivekili Prof. Filof 

YON PAPEN 
SOFYADA 

Bir Habere Göre -
Türkiye ve Bulgarista
mn Mihver Devf etleri 
ile Münasebetleri de 
T esbit Edilecekmiş! 
Londra, 23 (A A.) - "Reuter": 

Bulgar Kralı Borıs'in Almanyayı 
ziyareti ile alakalı olarak hatır • 
latıldığma gore, bir kaç zaman -

Karşı y apılacaktlr danberi Hitler, doğu Avrupa 
Londra. 23 (A.A.) _ Taymısin memle~etlerinden, Rus seferı ıçın 

Kahire muhabiri bildiriyor: Bu- kendısıne munzam _ya.rdımlaxda 
rada gittikçe kuvvetlenen kana- bulunmalarını ıstemıştır. 

Afman O rdusu Eski 
Başkomutam Mareşal 
Brauschitch Tekrar 

Hizmete Alındı 

ate göre ilkbaharda Alman taar- Romanya ve ~a.carıs.~n. ~us
ruzu başladığı zaman bunun Lio- yadakı savaşçı bırliklerını faz.a -
yada da akisleri görülecektir. laşt~rm~ya davet olunmuşlardır. 
Rommel'in ordusunu takviye Şımdıye kadar ~us cephesine 
için gayret sarfettiği şüphesızdir. muntazam asker gondermcmış o
Diğer taraftan 12 adaya asker, u. l~ ~ul~arıstan, sanıldığına gorc 
çak ve gemi yığıldığı artık bir sır buyük bır baskıya .t~bı tutul~uş: 
değildir. Bazı müşahitler bu tah- tur _.~ral Borı~. bırı 1940 ~ıncı 

Amerikan Filosunun şitlerin Türkiyeye karşı olduğu - teşrınınde ve d.~ğerı 1941 hazıra -

Bu··y·u·k Taarruza l k·ı nu kabule meyilli gibi görünmek nmda ol~ak uzere ~l~anysya 
le beraber buradaki intiba şark. gı:mek uzere yapılan ikı davete 

Sene l r..ı"nde Hazır taki kuvvetlerimize karşr şiddet rav~en Alma~ ~rd~laru:ıın fethet 
"3' li bir taarruz hazırlandığı merke tıgı b~zı . araz:n~n ışgalı dışınd~, 

O lacag"' 
1 
Bild"ır"ı lı"yor zindedir. 8 inci ordu böyle bir hü faal bır ışbırlığınden kaçınma:, a 

cuma karşı koymağa hazırdır. muvaffak olmuştur. 
Berlin, 23 (A.A.) - Alman teb Canberra, 23 CA.A.) - "Avus- l::lfr Sonu Sa: 2: Sil: 4 17fr Sonu: Sa: 2; Sü: 3 

liği : Kerç yarımadasında düş - tralya tebliği": Bir Japon bom-
manın yaptığı diğer taarruzlar a- ba tayyare teşekkülü Pazartesi 
kamete uğramıştır. Donetz çevre sabahı Avustralyanın şimal batı
sinde çetin muharebeler esnası~- smda bulunan Sydham şehrıne 
da Alman ve Rumen kuvvetelrı, taarruz etmiştir. Hücum 10 daki. 
tanklar ve önemli kuvvetlerle d~s ka devam etmiştir. Kat'i netice 
teklenen Sovyet taarruzlarını pus daha öğrenilememiştir. 
kürtmüşl~rdir. . . Öğleden sonra Port Moresby 
Cephenın merkez kesımınde, hücuma uğramıştır. 

muvasala yoll~:ı kesilen . birçok K!fr Sonu; sa: 2: Sil: e 
Sovyet te ·ekkullerl tahrıp olun-
muştur. İki gün içinde düşman 
birçok esir verdirdikten başka 
binlerce ölü bırakmtş. 15 hücum 
arabası. 31 top ve mühim mlk -
tarda diğer harp malzemesi kay. 
betmiştir. 
Doğu cephesinin diğer kesimlerinde 

Alman kuvvetleri dü~man taarruzlarını 
püskürtmü" ve yaptıkları hareketlerle 
muvaffakıyetler kazanmıştır. 

Hava taarruzları neticesinde düşma
nın her neviden 300 arabası V'e 25 de
miryolu treni tahrip edilmiştir. Dün 
Sovyetler 54 tayyare kaybetmişlerdir. 

1:1.fr Sonu; Sa: 2; Sil: 5 

ltalyanlar da 
Nis'i istiyor 

Roma Gazeteleri, Eski 
ltafyan Taleplerini 

T ekrar1amağa Başladı 
Bern, 23 (A.A.) - Tass: Son 

günlerde İtalyan gazete ve rad-

cok yoları Nis ve Savoie'nın akıbetı 
. meselesinden daha sık bahse 

başlamışlardır. 
Lavaro Fascista'nın İtalyan mil 

4kdenizde Bir 
Gemi Batırddı 

Londra. 23 {A.A.) - İngiliz Ami- letinin Nis be Savoie üzerindeki 
rallilı: tebliği: Akdenizde denh:~ltıları - asırlık haklarına dair olan neşri
mız tarafından yapılan harekltta lkl vatı, Relacione İnternazionale'ntn 
İtalyan denizaltısı, :;ir büyük malzeme bu bölgelerin her zaman İtalyan 
g~~~ai. biri Nazi bandırası taşıy~n altı oldukları hakkındaki iddiası Re· 
buyuk yelkenli ve asker dolu bir mo. • . , b ' c r· · kü -k bir 1 ·sı gıme Fascısta nın u çevrelerde.. or u gemı, çu ma zcme gemı ...-;:;:ı;.. So • 5 . 2. Sü: 'l 
batırdmııtır. a.::sı nu, a: · 

r Yeni Tefrikalarımız :---· ... 

Ölümden Beter 
Usun 

YAZAN : MAHMUT YESARi 
aamandanberl matbuatta imzası görOnmlyen klymetll romancı· 
mız Mahmut Ye1art, gazetem iz l~ln yeni bir ron-;an hanrlamıı· 
tır. \'akında bltecel< olan "Kırık Oyuncaklar. yerine netre 
b•tlryacaOrmız bu roman okuyucularımıza tekrar tam bir mlllt 
roman zevl<lnl tattıracaktır. 

ZAFER! 
Almarilar Geçen Harpte Nasıl Mağlup Oldular? 

Yazan: Çet'iren: 

1 

1 
W. CHURCHİLL . İLHAlUİ SAFA i 

(lnslll.a BatHkill) 1 
ll.lmanya, geçen dUnya harbinde yıllarca dUtmına aOır darbeıler vurmuı. ! 

1 lnallterı ve mUtteflklerlnln muvaffakfyett de uzun müddet dOı· E 

1 
mana muka"emetten ibaret kalmııtı S 

f'akat, ıonra lnglltere ve mOtteflklerl zaferl n111• kazıondflar. ! 
Bunu blıı:e en bUyUk .. ıthlyetle . anlatın bugOnkO lngllı~ '8a,veklll W. : 

İ Churchlll'dlr. E 
1 O zamanki Bahrlyt: Narın ve bugllnkU lnglllz Bafvtkfll W. Churchll l'ln i 

I
• bugOn ibret ve hayretle okumıya deOer bulduğumuz geçen har- S 

bl 1 nglltere ile mOtteflklerlnln na11l kazandığ~na a lt yazu::nı a 
birkaç gOne kadar TAN aDtunla nnda okuyacık11nız. : 

----------------·-------·--··· ... -····ı 
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Nisantası Kıı San.at 
, 1 

Yivecek 
M-addeleri 

··-- tlKKA T. ---.. , 

ÇiViLER V ASA Ti 
FiYATLA 

SATILAMAZ MI? 
-

Şeker Satıl.yor, Kahve 
Bugünlerde Verilecek 

ERstitüsurTdeki Defile 
Bakkallar Cemiyetine 

Dün Teslim Edildi 
- Flll;ıl!!: ~ Bazım metbamel in- Fnıtrenin elbıden Uiıdı alırken 

eanlarm ~ clcğişiklilder yap;uı genç kad:n Jı:ocasmm de elinin titredi-
en kuvvetli liır hıitdir, fırti farketti. 

Nazmi lıiG lir fC7 sıOy\emeden ba.- İkisi de btr ~ l!>y\emediler. Kl-
lm.I iidt: hayet bir mdr beyan etmek l'bummıu 

Kahve tevz:latma ba~lanmak üzere 
yapılmakta olan hazırlıklar dün sona 

Bayan lnönü Enstitüyü Şereflendir eli 
VHAyet İqe 'MMOrli1~ emrine 

verilen yiyecek maddeleri bakkallar 1 
cemiyetine teslim edilmektedir. Ce
miyet bQtün bakkallara tevzlatta bu
hınacaktır. Yiyecek maddeleri ara
Rmda en rlyade sade ya~ tedarllt et-

Şehrimin muhtellf memleket-
lerden bJrkaç parti çivi gelmlı 

bulunuyor. Muht,llf tOccann e
linde bulunan bu çivilerden tütün 
takasf ile Almanyedan getirilen
lerle ltalya ve Slovakyadan ge• 
tlrtlenlerln mallyet flyatlarr ayn 
ayrıdı.,. Her biri kiloda yirmi ka
ru' fıırketm"kte, yani çlvllerln 
kilosunun mallyet flyatlarlmı cıG· 
rr .A. 85, 105 kuruta aatnm .. 
lbsm gelmektedlr_ 

- C~ ~nıbllh1m. cWil mi? anlıyan Nazmi: ~ 
Nazmi ~ cavap vermedi. - Gördün )'il. dedi. 0011!tıı,.&ğlmde 
Genç bdm. fivey lc%ım c;alırmak hata etınernisfm Onda artr1r b!r ocak 

için d?Jlll'JYll firfadı. bir yava muhabbeti kalmaınıwtır ... 
- Cemile, Cem.ile... Tevekefü dememişler: İnsanda bir ke-
Fihire kocaş!J1Jn onu affetttflrıe e- re ftr daman pattamasın. 

min olduğu iı;iıı üvey kl&lm aecbellt Fihire NaT.minin hiddetinin d~ 
bir eda ile ~ğınyordu, derece yükseldtftinl farkedi7orda. O-

- Cemtlet Nendesin? nu tf'-ıkin etmek için: 
Hızlı hurlı merdivenleri ç*b. Bir - Böyle söYleme Ahmet. ~ ~-

an evvel Cern1leyj alıp babasının yam- mOenfn tein-ar eılup ritmesi:u 7ine H
na götürmek ve bu meseleyi bitirmeli oJn titizlifin sebep oldu. 

'yordu. Kaıdi kendine: - Ne yapmalıydım? 
- Odasma çıkmzşbrl Dedi. 
Ccmillenfn od.asma, Pttiğindenberl 

dokunulmamıttır. Ffi.htre, üvey kızını 
o da bulac:3fmdan o kadar emindi lt:i 

pryz açarken S&nki i.çerdeyınfş gibi 
oylend!: 

- Cem!te, haydi baban llCl!:i belı:. 
liyorl 

Oda bom~ 
Flbire, ufak bir yUr~ heleeanmt 

etrafına göz gezdlrdi; dö$eği toplıın
mrş, karyolımm baş ucundaki dolabn: 

stündeki tahta rafa toplu iğne ile bh 
rn tutttıralrmıştu. lstemiye istemiyt 
ğ?dı oradan çıkardı; kurşun kalemı 

ile acele yazılan satır lan okudu: 

- Mademki eninde sonunda affe
decektln. Bir tııhm ;len geri ı&ler 
ıı~vl"'TT!t-k doğru dcifldi. 

Narmi: 
- Sen hakikaten ne 96y!ediğini bil
m~f 

Dtt gibt omazlarmr ıitktf; ondan 
90nra: 

- İsabet otdtıl Dedi, A'ışml!f 1tu
dnnnu$tan bf-t.,.rıtfr. Ontr hlc bir :l!'ıt
man lmrııda altkonmrvııcalrtrlr:. Ufalı 
h1r fena mu~le ırl5rec~1ıt o"1nn ilk 
diişilncc.P hemen mhyı J>lrt.J}'I topla
Yll' gitmek olacaktı .. 

- ~enri nınnnla 111'ınrd1 ... 
"Haklmnda ıöyiediiinb: 9Öıleri ka- - Sen Cemflcnln dik başlılrfmı be-

p·dan dinledim. Bu evde babamın be· nfm kııdar 1Yı1mnsin. 
ni görmek tstediii ~yette balmı- - Acaba burava re4diif zaman 
malı: istemem. Ben sığmtJ gı'bt yapya.. böyle muamele görmeeevdi ... 
calı: olduktan eonra el kaprıtmdan Ml - Sen & fenıı bir mu~m .. ı ... ıtı'S,.dü-

e var? lst+Mıa~ aft bir ~ ...er-
mek için pllk kısa bir mW4et kit: l!tlnft mft lM'ttı. ed1,,nf'Smı? .. O bdal'Cıfı: 

da mı 116-yf~eıi? gidi ' 
B~ artlk entntzda buhmmama im R11Y1T, 'FAhfT"e.:: c~_ lmrnd::ın 

lt!n ~ Bum lçfıı beni naflM kaeır.m benbn 90zleıim "el?l1dh- O: 
r. Bııaı n döndükten kftı;ll'ktenberl aca~ bir 1tı~dn-. Sakin 

~a~ir b:::nma beldem=- ırorlhıdfiff ha1de rtıftıunda idn icfn 
.L.- B _... ~---· L-~- frrtmıdar Jrn..,ar ... Daha ol'tr ldiçüklren 
llUlll. uuuan 1IODl'a ....,,...UllUI ........... -rı • f n~ I L b" 

ği ~nne ıret r .....,...,,.,. en • """ tr arn-
çızSecçte --~· ......_ b • •-ı _._ ....._ ııııı kin kend1rri <Slm11'"TT!lve blkarclr 

e ı~ım y.,...n em sız ene -r,ı· B .• 1 · 
tırmıncatma eminim. Allaha ıs- nnu BOY erkt-n Fihır""1hı derin bir 

nı rladık_ bftrtln k1nCle oMııfun~ d11tht etti: 
Fahire, ball Pbi aonct. bldr; ~ - Jf,.den mah7.1111 ohıl'0!'1111!1? 

de tuttap lı:Uıda raimen bili üvey - • Bnme~. Ben artm bu m~eleye 
kt he! dfi..:Onnetr . . bftmi4' nannre balı:'J'Of'dam 

. zının onu _ ccana .,.. ıçııı - İste ıtöı11,.,..-.un - Bftmem! 
b r şaka yaptıgmı n1n1t-cfy0f'du, Pen 1

g· 1-.• 
ereye dofnı gitti: sanki C~ bab- '.967'e daha lJıl oMa. 
c:edeymiş gf(il ~ baktı, Sonra (Ati{ .. ~ 
agır afn' ~'ftllleri inerek kocasr
am odasma girdi, 

Ayak sesfnl biten Jlfumf ha.- kat. 
d:'t'dı; bz:mı karşılamak için ddd'i biı 
tavrr a~. Ftbirentn ~ ~ 
girdiğini rlmlnee nazaıitle 8DW W
b baktı: 

- Cemlleyt ba!aınaı!Jm. 
- Nedm.? 
-~-
- Nereye gitmiş? 

BUGCN'Ktt PROGRAM 
'-" Procnm ı 1.45 zır .. t _...., 
7.19 Ma.lk (PL) U.55 ır-1 
7.45 Haberlet' 19 ~n n.ı.. .. rıer 
ı.eo Mil ... (Pi.) ı9.45$flrler ! 
1,11 trwıa -ti 19.SS Faul 
ıı.so Pro...- ıo ı < o • nwtftl 

..... Jllıoa• 

ermiştir. İstanbulda mevcut kahveler Niııantaşı kız ııanat enstitas1l genç 
hakkında verflen beyannamelere gö- kır.larumztn enstitü<k h:ıurladıklan 
re, tOccarm elinde otuz sekiz bin ki- 1 eserleri tanmtrnak maksadlyle dün 
Jo kahve bul\U1du~ anJaşılmr$tır. Bu 
itibarla, bu ay piyasaya bin dört yüı 
çuval yerine bin çuval kahve verile
cektir. 

Ka7.8larda ve köylerde halkm yük
sek fiyatla kahve içmeyi arzu etme
dikleri anlasr1makt.,drr. Bunun için 
kahve Jstı1ılaklnln mühim miktarda 
azalmtş olacağı tahmin edilmektedir. 

Kahvenin perakende olarak kaça 
satrlaca~a daır henü.ı: Ticaret Ve
killlğtnden emir gelmf"mlştir. Bu emir 
gelir gelmez serbest olarak her taraf
ta esnaf tarafmdan halka kahve sa
tılacaktır, 

Şeker satışları 
Dün bakkallar cemiyetine yirmf 
~ ton şeker verllmidir, Fakat bak
kallar eemiyetfntn bu şekerle!' fc:in 
bakkallardan fazla para aldı~ ve 
tevziatı da müsavat .lll5zetmekııizln 
y11ptığı hakkmd11 $1kAyetler yapılmış
ttr. İaşe Müdürlült\! i$l' elkoymus o
lup, tahkikat ~lşJemek1edlr. Şeker 
şirketi de derhal piyasaya bol şeker 
çıkartarak toptancıları şekersiz bı
rakmamıştı:. 

~~~~--~~~-

Dr. Hüseyin Suad 
Defnedildi Dün 

Evvelki g(ln vefat eden şair dok
tor Hüseyin Suat Yalçmm cenaze me 
!'BSİmi dftn yapıbnıstır. Merhumun 
nAşı saat 11,30 da Beşiktaşta Valde
çeşmeslnde merhum doktor Ziya Pa
şanın evinden kala!nlmı:ştir. Cenaze 
namau Teşviklye camlinde kılınmış 
ve Ferfkl5yündekl aile Jı:abristanma 
defnedilmişti!'. Cenaze merasiminde 
gazete sahip ft ba-uharrirlerfnden 
birçoğu, matbuat erklnı Te merhu
mun dostlan bulunmuştur. 

Ölilye Tanndan rahmet ve kederli 
ailesiyle birader. Hüseyin Cahit Yal
~·a bq sağlığı dllerıs. 

Dumlupınar, Yarın 
Pireye Gidiyor 

Dumlupınar npuru yarın Pireye 
J"Ellli bir aefer yaııacaktır, Dumlupl
rıar, bu defa da Yurumi&tana fasulye, 
nohut, aolan; tusbı b6lılıc gfbt besin 
maddeleri 'V'e Y?marrlstanda yakın ak
rabalan bulunan 7Urldaşlarm Jı:olile
r1ni gGtoreeektlr, 

bir defile tertip etmiştir. Bu mOna -
ı;;ebetle erıstitıl salonlarmdıı gen~ kız

larmm.ın hnzırhılrklan sokak roplnrı. 
cay elbiseleri. gelinlikler, ~Y ve !lof
ra tnk1mlan ve muhtelif elişlerl teş
tıir edilmiştir, 

Ötedenberi loz1anmız1r1 vticude l!'e

tirdfkleri sanat eserlerine karıır yakm 
htr altıkıı IZ'Ö!'teren RayRl" Mevhibe İ
nönü de dOn ımat 111 da en!>titiiv{l 9"

ref!Pndirmfrlir. Ö~etmen Lotn:ve A
nbal klS8 bir hitabe ile davetlilere 
te~('kkür etmişti.r. 

Rund11n scınrn e11nh mankenlerle 
ııokak ve çay roplarfyle 'elin elbise
leri teşhir edilmiştir Kıymetli öğret

menlerinin nezareti altmda gen~ kn
larnnızm vilcude ~etirdlğ;I, gerek n
rafet. ve gerek dikim w yapılış ba
ktm larmdıın şehrin erı y{llrselı: teni 
at15lye Te mocfa mO~leriyle boy 
l}lç~ek derec'E'de hepsi birbirinden 
l?ilzel olan bu elb~lerte sergide teş
hir edilen ellsleT"I bQyilk bJr takdir
le 'karşıla nm l!jtır. 

Bayan Mevhibe İm\ni! de tnektep 
talebesinin vi1cude lteffrd.lğl ı!iklş ve 
elislerinl c:ok befenmlıı ve mektep 
mOdctMl Retla Beorkl, atölye şef ve 

1 ~itretmenlerlnl ayrı ayn tebMK: etmfır 
tir. Bundan baı;ıka emtitO salonunda 
nralanan muhtelif ellşleıinden eski 
Ti11"k motinerı örnek tutularak yapı
lan reııim islerini dl" Bayan İOOnil a
IAka ile tetkik etmlştır. 

Defile sonunde davf'tlilere pasta ve 
~Y ikram edilm!ştir. 
Cayı mOtPakıo Bayan fnönQ, Bayan 

Hayriye Krrde'!' ve dl.l!er davetliler 
ıtördükleri cidden kıymetli serlerden 
dolayı takdirler'Jli bildirerek mektep
ten aynlmtslardır. 

-~ 
- 1Jittfğinı qad arıladrW 
- mr me~ brraJmııa.. 
B~ 

12.31 _...,., 21.U tıConu,ma 
u o R•t.erı. ~.so llfOElk (Pl) 
ıa.oe ~tlar ~1.45 Tllrklller 
'" nD PTn~r•tB h.JO H•beder 
ıa.oaorı..wa ... Sap ... ,.. 

Be.211 ,_..el..tn ,.ımdllt gibi Dum
lupmann bu aeferinde de 1000 Yunan 
QOCUğwnı getlrecetf babfti tahakkuk 

/ etmemJştir. 

Mlsatı..rlere ikram edilen pa.~a. bis
k<lvl., kek ve kurabiy~ler. buğday u
nu ve irmik kullanflmıyaı-ak patates 
Ye ~ unu 'ft diler kuru meyva 
untarmdan olmak Ozf!T'f' hepsi talebe 
tarafından hazırlanmıştı. Esasen ye
mek der~larinde talebeye harp duru
munun kabına uyularak tedariki ko
lay ve uC'Uz malzeme ne tatlılar ve 
pastalar yapılması 15ğretilmektedlr. 
Yemek ~leri 15l'retmeni Mehmet Yıl
dır şeker lt:ullandmı:vsrak bulama, 
pekmez ve diğer tatltlı maddelerle 
pasta Te blsküvi yapılmasına ehem
mtyet vermektedir, Gerek enstitü a
t~nde, gerekle ayni binada bulu
nan Beyoğlu Akşam kız ll&flat mekte
bi ~ atlSl~~ de h&f1' eftono
D\JıRntn feaplenm uyulanık ktıTiand
IDll erkek eJbl!IPlert c:ıevri1ere1t 'kadm 
l'OJ)lan ?Ocude ıet1rilmekte, bamna. 

ı G'c' G'Llw H•BERLER ı 
AMiT -KABiR iÇiN 

Strıl Na. P~Je •hlbl ' Bastantfl 1 lnelı1a 

4 =. ~ kalan "30" proje 
.J. U:IL.. , __ ._ u llıDmU' Ronald Bohll 

fkind bir memeye waui tutu.ı.anm. C1 Mimar Giovamıl l\ltı%k) 
bunlardan t9 u jüri heyeti rapo- 41 (Wmar G1uaeppa vacearo 
runda izah ermren sebepler dola- Gino ~nd) 
yısıyle kabul edihnemiştir. • (Mimar Hsmtt ıtematt 867-

5 - Bu saretle fik fk! tet1dkte 1ıe- ~. Ktmal Ahmet A-
tna:ytlz edip acın bir incelemeye bD'8• ru. Recai Akçay) 

an 11 projeden iiçft ~ mtrkl- • (Mbnar Ferldua AkoDn, 
f ta Ulyık garfilmOş ve beş tanesi de Mehmet Handan) 

kdirc değer görülerek satın alın - 8 _ Bütan ba kararlar ;fftrt be7eU 
ması hilldhnete teklif edtlıniştir. tarafından ittifakla verilmiştir. 

6 - Jüri heyet1nce mükMa1:a llytk t - Gerek mftkMat kazanan, P
görlllen. projeler milracaat 111'& mı- rek takd!re lA:1!k g6ri1en 8 ,,. '1 bıd 

marasma gOre ~lardır: maddede ra:ııh 8 proje mtmbaka ta-
ProJe •ltlbf 'llm8tnamestnin 11> uncu maddesi mu

~fbince hü'kt"ımeottn mehdır. 
9 Pr . .Jabermee .Krüger li> - 3nrt. ~etinıt.. npoıM1 aynen 

25 (Pr. Emhı. onar Doçent ()rbaa neeredllecek w ayrwea mi\sabakaya 
Arda') işttralt etmll oluılara da gftnderile-

44 Pr . .A.mafdo J'oııdı.tnl cektlr. 
7 _ JUrt heyeti tarafından takdire 11 - tt1ncf madde mucibince mft-

deler g6rGIClp mtzn almmaaı bük~- •baltaya iştirak hakk:tnt haiz gıör01en 
ınete 1ıekllf ohfrıan bes proje, jürinin 47 proje 24 '3/1942 sabahından 31/3/ 
ıe bft etC:ftl eyakat dereceler.ine göre 1942 akşamma kadıw Ankara SerPe-

Ybıde umuma teşhir edilecektir. 

f'JJllaTdır._·~-------------------------~-
Cdpps TemasS-tr 

Jara Başlaclı 
~ Baştarafl ı tnclde 

Biıyük Bıitanya ile değfl, onun 
büyük mmtefikleri olan RtI8ya. 
Çm ve Amerlka ile de işbirliği 
yapabilecektir. Böylece hepimiz 
bırleştiğim!z takdirde dünya mil 
Jetlerinin serbestliğini muhafaza 
etmek hususundaki azmimizi ger 
çekleştirmiş oluruz.., 

Cripps, llk iki gQnQ:nü Hint amurnl 
valısi De birlikte geçırecel\rrl 're o

da İmparatorh.ık kuvvetleri baş
kumandanı ve icra kongresi Azası ve 
f!Y Jet valilcrlylc bulQfacağını söyle
llliştir. 

Nehrılnun sözleri 
nkara, 23 (Radyo gaztesi) 

Cr pps HindiStaı::a vardığı sırada Hint 
ınilll liderler.inden Nehru'nun milsa.it 
bir demeçte bulunmuş elması dikkati 
ekmektedir. Nehru demiştir ki: 
"- insan yalnız hürriyet için har
ttfği zaman z:ıfer k:m:.nabilir. Bu 

umM Demokrasilerde yer almışttr. 
Hindistan, İngiltere ile anlaşacaktir, 
ız İngfltereden ne. istiyoruz? Buna 

Yen1ecek cevap şudur: Difer millet
lerle tttlfaka hazır mi1stakil ~ De

at bir H \)dıstan, 

lnönü Koıusunun 
Seçmeleri Bitti 

Ankara, 23 ( A .A.) - Beden Ter
btyest Umum ?ılücHlrlOğQDden blldl
rilnrlştir: 
Beş grupta 14 bötp arasında tnönn 

"°"1sa fçtn 711J)flan ~eler bftmle
ttı-.. 29 Martta Es~ehirde bu bet 
grubun birfnd ve fkln<'lliğinJ kazanan 
Ankara, Anhlya, Edirne, Eskişehir: 
Gaziantep; Hatay; fstanbul; hmtr, 
Samsun. Trabzon, Zonguldak böl.ile -
lerint ft aynca <>katlan temstl edeon 
takunlar 7,IOO metrelik b07ilk İnOnO 
koı,tJ9'lftU yapecaklardıl'. 

Grup merkezlerfndelkt 1to9uhrrda 
ferden derece alan Hulösi A:fay'm 
<Denizli), Behlftl ~an (Balıkesir), 
Hasan Vardarer (Manf8a). Durmuı 
otkan (Aydm), Osman ~ (Sı
vas), Muzaffer Y~ (Dfyarbakir), 
Şefik Altmg(lael (Dfyarbaktr), İbra
him Ba)'sal (IC'leaeti), Kenan Gi1ç1Q 
(Konya) İ~mı koşusuna davet edil
mişlerdir. 

~~~~--~~~-
Kinin Sarfiyatı Azaltılacak 

Ankara, 23 (TAN) - Hükimet, ki
nin ııtoJcanan mabafuaıı için haııta
baneterde artma ~ırrisinde sentetik 
kinin hllamlmaıına brar .ermiıtlr. 
Zaruret olmayınca ldmaeye ldnin ve
ri1m17ecekt.lr. 

Berinin lsran 
O zerine 
~ Be!ltanfr 1 lnclde 

Baa haberlere ~re Hitler, geçen 
Eylfılde, Kral Boristerı, Rus cephesi
ne bir Bulgar kolordwru göndennesi 
baktnnda katt talepte bulunmm,tu!'. 
Fakat bu pru;Je. muvakkat bfr zaman 
k;in lltri bll'aJnlmıştı.r. Bundan seklz 
güııı evvel ise B11lgarüıtsndan yeni ta
leplerde bulunmrya intiur edilmesi 
ısekUll ~enllmiftlr. 

Alman baskısı 6zerindc!, Kral Borls 
şbndiden Rus aeferi f(irı gönüllü top
lanw tetkllAtt ku~:a m!isaade et
mek zorunda kalın•. Bulgar Baş
'V"ekm M. Filol, en aon AJman talep
lerim ıı.2ıılll etmekten.e ltı>ala lstlfa
amr ?el'D'llş, f9kat Knd .ba istifayı 
kabul etm~. 

.Almanyamn Aolrara BOyGk Elçisi 
il, v~ Papen da, muhtemel olarak 
hflktlmetinin yeni talimatım almak ü
zere Alman,-ayst gitınektcdt:r. Türki
yeden geeerek vftrilmelt teşebb&d ih
timaUne Almıımyanm. Bulgar ordula
rını kendi eınnnde görmeyi düşün
düitO dalına tahmin ed!lmi~ir. 

Bununla beraber, Türk - Bulgar 
mOnaıebetlerl ~ kadar dürüst 
olmuştur, 

Kral Boris Peştede 
Budapeşte. 23 (A, A.) - Berline 

gitmekte olan Bulgar Kralt Borls &ı
dapeşteden geçmiştir Budapestede 
trenin kısa tevakkuf\.: esnaanda Kral 
Yagondan çıkmamu;tır 

Bulgaristan 1 kolordu 
gömlermiye razı oldu 

Ankara, 23 (Radyo gazetesi) 
Balkanlarda görülen 60T' karışrklığm, 
Almanyanm Romanya. Bulgaristan ve 
Macaristandan, ilkbahar taarnıım !cin 
asker lstemeııinden çıktrğı arttk an
laı,ılmaktadD'. Fakat ftç d~let M bu
ııa yan ~zmf~dtr Romanya, bQyi1k 
fedaklrlıkta bulunduğunu söyliyerek, 
daha fır&Ja yardım 78pamıyacağmr 
bı1dfrml~. Mat'arfsta!' da şark c-ep
hesine asker votlama'll:tsnea Strbls
tanda ubrta nnfeslni görmeyi tercih 
etmiştir. Butgarlst:m, Rus cephesine 
llllker ~ndermfye hiç yansştnam'IŞttr. 

Londradan bfldfrlldfğlne göre, Kral 
Borls ile Başvekil Filof arHmda, bu 
yüzden anlaşm:ızlık çıkmf$tir, Kral 
Rusyaya asker gönderilmesine taraf
tar.fakat Filof delildir. 

Kral Borlsin Berline gidişi tkl tnr
lti tef!llre yol a~ı,ttr: Birinci tefsire 
g6re, Kral Bori!I Berllne, Bulgnrfsta
nin neden yardım edemlyeceğini Al
man devlet adamlarına şahsan anlat
mıya gitmiştir. Diğer tefsire göre de, 
Bulgaristan. Almanyaya yardımı ka
bul etmiştir, Şimdi bu yardanm ~ 
ferrDati gl5rfişillecektir. 

Verilen haberlere gôre, Bulgaristan 

Orta Şarkta 
l:tlJ'9 B,..tarafı 1 incide 

Alınan geni tedbirler 
Londra, 23 (A.A.) - "Britanova" 

Mihverin İngiliz imparatorluk muva
sala hattına kanJı yapacağ? beklenen 
taarruza bota çdı:armak için orta şark 
hak.lı:mda pek mühiib bazı kararlar 
vermiştir. 

Da.ily Eıı:prcn gazetesinin &!lker:i: 
muharriri Morlay Richards'a göre bu 
taarruz Kafkasyadan Tobnı.lı:a kadu 
uzanabilir, Muharrir Kahirede Gene
ral Auchinleelı:, Nye ve Slr Satf
ford Cripps arasında yapılan ırörüş
meterin aşağıdaki kararlarm verilme
siyle ııona ereb!Jeceğini temin etmek
tedir: 

1 - Orta şark t>a., kumandanhğm
da en yükııek mevkilere gençlerin ge
tirilmesiyle netlcelenecek olan ymi 
talimler yapılması. 

2 - Yalnız Hindl!ltamn doğu ve ba
tı doiaylann~ mtldafaa eden ordulara 
kumanda eden G~neral Wavel1'1n sal!.. 
hiyetlerinln bütün orta ıark bölgf'le
rindeki kuvvetleri emr! altma alacak 
ısekilde geni11letflmetıi.. 

3 - Yıınanistanda ve Yunan ada la -
rmda yaprlan ve Sariye'Jri tehdit eden 
tehlikeli düşman lntvvetleri tahısldatına 
mani olacak tedbirler ahnman. 

PTk cephesine bir kolordu ~nder
ıniye rM!I ohnu9tm' 

Yon Papen Sof yada 
Bem, 23 (A.A.) - Ofi: İyi maHi

mat alan mahfillere- gelen bazı ha
berlere göre, Voc Papeıı bütün Pa
zar gününQ Sofyada geçirmiş, burada 
bazı hiikllmet erkln• ile ~örüşmele-r 
yapmıştır. Von Papen, bugün Sofya
dan hareket edet"ektlr. 

l sven gazetelerine göre 
Stokh~m. 23 <A.A.) - Otı: Bulıar 

Kralı Borfsbı Berlin ziyareti hakkm
da tefsirlerde bulunac İsveç gazete
leri şöyle dlyorlnr: 

.. Alman slyas! mahftllerinde, Bul
garistanm şimdi Bo~vir;me karşt 
mihverin yanibaşmda harbe iştirake 
hazır bulundutu lhsaıı -edilmektedir .•. 

Soda! Demokraten ırazetesfnin Ber
lln muhabiri diyor ki: 

"Kral Borisin Führer: Von Papen 
ile ayni zamanda görecek olması !ll
yast müşahitlerin dikkatini tabit ola
rak Türkiye Qzerinde toplamaktadır. 
Bir taraftan Türkiye ile Bulgaristan 
arasındaki münasebet!erln, 15te taraf
tan da bu iki devletin milıverle olan 
münasebetlerinin pek yakında kat! 
olarak tayin ve tesbh edilmesi muh
temeldir ve bu husust.-ı cenup - dolu 
AvnıpaST ite Yakm Sark durumunda 
~nemH 81m'et" ~~ °'"" tıayrrlt 
ve kati bir gelt~m beklenebilir ... 

Defileden bir görünüş 

toprako gıöt ucuz lrumqlardan da 
roplar dikilmektedir. 

Genç kı:zlarmıız arasında çok ucuz 
kumaşlardan en az masrafla güniln 
icaplarına uygun glyhr ve ev e:ıyasl 
meydana gıetfrmelı: temay!llil başlamq 
ve bunun üzerınde çalışmalar art
mıştır, Dikiş atölyelerinde işe yara
maz sanılan küçük bez v• «umaş 
parçalan bir araya getirilerek el çan .. 
talan, ev eşyaları v..ı hattA çay ve 
sofra takmılan vücude getirilmekte
dir, 

DavetHler enırtttü ve AJ[şam kız 18-

nat okulunun her 1Ubesini gezmişler 
ve btıyO.k bir takdir V'fl memnuniyet
le ayrılrntşlardrr, 

Erna Sack Geliyor 

mek Lc;tiyerıler fazla olacaktır. Piya- =ı 
ııada fıı!!'ttlTe, pirin~ bulundı•l!u lein 
mevcut sade yağlıtr tamam.iyle cem.i
vete verl\{'('<'lrtir. 

Et satışları 1 
Et narhı kaldırrldıktan 90nra bazf 

kasapların et fiyatlarını isterlikleri 
!?fbi 11rttırdıklım ııöriilmüştür, Bunun 
iizerine İn!le M•idürlü!O etin yükı:elr / 
f1yııtla şatılmasmm lhffk~r sayllaca 
~ını alAkalrlara blkllrmiı:ıtir, 

Canlı veya kesilmiş etlerin flyatl..-ı 
malum olduğu icin. sahslal' serb.st 
kaldı d\ve !~enil~n fiT:;tlardıı f-t sa
tılmasına müsaade edilmiyeceltUı 

Saat Hırsm 
Mahkum Oldu 

Beyoitlunda btr saatçi dtlkkln ndım 
100 tane saat çalan Süleyman, 1070 
lira tutan bu mallarl Kasımp aşada 
Ratarkerı yakalanmış ve poliı;te~ ta
banca ~ekerek kar:mıştı. Bir m•!iddet 
sonra Karabüke giden Ye saatleri a
meleye satan İsmail orada jandarma
lar tarafmdan yakalanmış ve İstan
bula yollanmıştı, Asliye yedinci ceza 
mahkemesinde yaptlan duruşma dün 
bitmistir. 

Mahkeme suçluyu ile sene ' gün 
hapse mahkllın etmiştir. 

Fikri Tuzer Di ın 
Ankaraya Dön• lü 

Şimdi bu çlvller lqe MOdOrUI• 
OOnUn tevziat llstealne g&re bazı 

vllAyet ve dalrelere veya bttıya; 
•hiplerlne 65 kurup, barılarına 

85 kuru13. basılann.t da 106 ku
rup verilecektir. 

Alakadarlar 90ruyorlar: -
- Bu çlvllerl Ticaret Of1sl ve- 1 

ya bir baıka makam alıp vautt 
bir fiyat tayin ederek hepalnln 
tabı flyabnı blrleftlremez " bD
tUn ihtiyaç aahlplprfne ayılt fi· 
yattan veremez mlf 

Bu takdirde bir vlllyet wya 
bir ihtiyaç •hlbl aynt mab cllıha 
yOkeek, bir dl6erf de daha aoaz 

1 fiyatla almlf olmaz, tevlzatta da 
• adlllne hareket edllmfı ohw. . .. __ , ....... .._. ...................... _. ....... . 
~ehrirnizde 
imar işleri 
Son Direktiflere Göre 

Plan Hazırlanıyor 

Ankara, 23 (TAN) - Alman devlet Üniversite talebe yurdu ve Edebi-
operaıı mugannfyesf Ema Sack bu yat _ Fen Fakfiltelen birleşik binası 
akşam İstanbula hareket etmiştir. inşa!ll tçin yaptığt tekiklerfni bitiren 

Belediye 942 malt yılı içinde yapl'
lacak inşaııt !çın bir pH'ın hazrrla
maktadtr. Bu ;:ıltın hazrrlanİrken Ko
ordinasyon Heyetinin btmdan ~nce 

vere il"<i bir karar gözl5nünde tutula
rak lüks mahiyetinde hiçbir iş için 
tahsisat ııynlrnıyacaktrr Yen! yd in
şaat faaliyeti yalnız yollara, milte
madt tamirata, İnönil gezglslne, is· 
timlfık edilmiş yerlerin yıkılmasına 
ve topraklarmm t~iy~lne, Atatfirk 
buh-arınm bitirilmesine inhisar ede
cektir. 

-ı KOÇOK ÜABERL0ER ·ı ::~a~~~~:eı:f~ş~~-Tu er dün 
_ 

1 
Talebe yurdu binası için ı elediye 

İmar Müdürlilğü Haziran tuşlal\gı-
+ ızcı T:ı;:ŞıtlLATI - Maarif Velılletl 1 cma kadar plArılan hıızırhyacak ve 

oküllarda teşkıhne karar verilen izci oymak· .... 
larr i~in bir kıyafet ~al?natnameai hazırlamı, yurdun yeni ders yılma yetışıtırılMe
tır. Evvelce mevcut ızc~ te~k!ltına ~ayı!lr o- ı sine çalısılacaktı:r Parti. yurda lü-

~--~-"--~--

Ekmek Karneleri lanlardan isteyenler yenı ~şkılata lf!rebılecek • . 
!erdir. Her izci oymab kabul edilirken and rumu olan karyola v~ dığer malze-
içe;k~~ RULACl 7.E DOLU _ Belediye ri- meyi de bü müddet içinde tedarik e
var kazalara bir tamim cöndermiş Dar!ila~ı.e dece:,tir 
de boş yer kalmadı~ını ve aceze r;önderilme- -· ---------

Nisan ayı ekmek kı:melerinln ev
lere dai!rtdması işi yarm sona ere
cektir. Yapılan incelemelerden bu de
fakf tevziatın ~eçen aydan daha mun 
tıızam olduğu anlaşılmısttr. Ağır işçi
ler çahştrkları verden birer belge a
l11rak İaşe Bürolarlna baş vuracü
lardrr. 

muini bildirmiştir. 
Dilenirken Yakalanan + FUHŞA TRŞVIK DAVASt - irini ... 

dmda bir randevilctl kadm 16 ya1mda Sabahat 
ı.mınde bir. ı .. ~ !ubp teıvik ettiği için mah Dilenciler 
kemeve verılmlftır. 1 

A<liye altıncı ce•a mahlo:emeıol Irlni:rl ı -. Di"k!nirken yakalanan SO dilımcl 
ne 2 ay hapse mıhkOm etmi•tir. · • 1 + BtR ANKET - lstaıiatllı umum mil· diln Sultanahmet bınncl. su h ceza Altın Satışları Durdu darlnittt &fT'ettuenlet> ...... nr1a bir mHleııı •n· mah'kemeslne vcrflmtstlr. MehlNme 
ht &(acalıtn. Hacrrlanan ııorular maarif mQ- . • . • . v 

dtırllltı1ne ~ıınd .. rilmi•tir. dılencıJen bırer hafta onar giln bııgaz .A'tm satışları durmuş gibidir. Ah
crlar fiyatı çok noksa11 .ıı<Sstennekte

dlrler. Bir gram külçe 450 Iruruştur. t. ZiRAi KOKPP.RAKSl.AR - Dltn h· tokluğuna beledive hi:r.metlerinde ça-
n oPerDmeırt. olan aira1 lıonfer•nakr lllla l ahkı'."' tm'şt" 
ııona ernıılştir. ıştırmıya m . "m e ı ır, 

SA.RK CEPHESi 
~ Baştarafı 1 incide 

Sovget resmi tebliği 
Moskova, 23 (A.A.) - Sovyet teb

l!fi: 22 Mart günü kıtalannuz Alm1n 
Faşist kıtalarma karşı taarrm hare
ketlerine devam etmişlerdir. ~phenin 
bir kaç kesiminde düşman mukabil 
taarruzlara geçmiştir ve bu taarrmlu, 
düıımana ağır kayıplar verdirmek su
retiyle kıtalanmrz tarafından püslıcür

tülmii!ıtür. 

Kırımda Almanlar ağır 
kayıplara uğradı 

Moskova, 23 (AA.) - Sovyet tebP. 
ği ekinde deniliyor ki: Almımlıı'!'. Kı
rnn cephC9inin bir kesiminde Sovyet 
birliklerinin ileri hareketini durdıır

mıya çalısttklan sırada bir c;ok mu
kabil taarruzlara geçmişler ve ağır 

kayıplar vermiıılerdir. Yüzlerce diiş
man öldürülmüş ve yaralanmıştır. Bir 
Sovyet birliği, bir giin zarhnda ıs 

Alman av tayyaresini kutıamlma:ı ha
le getirm~ştir. Bir başka kesimde düş
man tarafından yapJlan bir karşı ta
arruz o Jı:adar şiddetli püskürtülmüş

tür ki. ricat eden d\işmıın muhar'!'h" 
meydanmda 17 tank bıratmı.ıştrr Bu 
tankbrıfan ıek!rl lmllanrh,. h:ıtrt .. idi. 

Mareşal Brau.'fchitsch 
hizmete alındı 

Anbra. 23 (Radyo Gazetesi) 
Almanyanm, seçen sene açz~a çıka'!'ı
lan ktımandanlan tekrar htrmete çatı
rrlmıstır. 'HHter, bir mitıfd~ı evvel 
birdenbire açığa çıkar,,rt• ordu b"lsko~ 
mutıınr Maresal Von Rrauschit!ıt'h ite 
ôrdu kı1mandanhnrıdan M .ıre<sRl 
Rundıtedt'f yeniden hizmete ıtlfTlt<ıtrr 

Demokratlar. hunda bir geri tiönme 
RezmeJı:tedİr}er, D,.rııolcrRtlRra ~Öre. bu 
luiliııe. get'en Sonkinunda Hıtlenn 
yanlııı ,,e komutanların doi?ru düşün
miif olduiunu göstermektedir. 

lneboluda Bir Serseri 
Mayin lmha Edildi 

İnebolu. 23 (A, A.) - tskelemlzın 
beş mll garbında Zarbana mevkii a
cıklarmda ve gemnerin seyir suların
da. fırtına ve sulartr tesiriyle ıteldiği 
anlaşılan bir serseri mayin .llÖrOlmUş 
ve dPnizde patlatılmak suretiyle im
ha edilmiştir, 

Nahas Paşaya Suikast 
Beheri Asılsız Çıktı 

Kahire, 23 (A.A.) - Mısır Başve
kili Nahas Paşanın geçet> Cuma günü 
Sidi - El - Hüseyin camiinden çıkar
ken Mısrrlı bir talebe t&rafmdı:ın oto
mobiline ateş edildiği hakkında ya
bancı kaynaklardan çtkarrlan haber -
!erin hiçbir asb esam olmndr2mı Rcu
trr ııjansı bildirmektedir, 

PASifiK HARBi 
1:1.lf" Baştarafı 1 inı ide 

Melbourne, 23 (A.A.) - Bugün 
Port - Moresby'ye yapılan Japon 
taarruzuna 19 bomba ve üç av 
tayyaresinin iştirak ettiği öğre
nilmiştir. Bu şehre şimdiye kadar 
yapılan en büyük taarruz budur. 

Yeni Ginede muharebe 
Melbourne. 2!i ( A.A.) - Varkhıım 

vadisinde Uerli~n Japonla ·la Avus
tralya birlikleri arıosmda ı ek yakın
da bir muharebenir baslnacağı tRh
min edllmektf!dır Hava kuvvetleri 
General Bertt'in kumandıısma veril-
miştir, 

Tahrip edllen tc.gyareler 

·Yakın 

Şarkın 
Bozan 

ve Orta 
Huzurunu 
Haberler 

~ Bastarafı 1 tnclck 

tazyik olduğunda şüphe yoktur. 
Bulgar kralının Berline davet e. 
dilmesinin de esaslı sebeplerin • 
den biri bu olsa gerektir. .. ... 
Almanyanın orta şark için 

mühim hazırlıklar da bu • 
lunduğu hakkındaki haberlerde, 
yukarıdaki haberleri izah bala -
mmdan işimize yanyabfür. 

Geçen gün de izah ettiğimiz gt 
bi, Almanya Basrada Japonya 
ile el ele vermek, ve Sovyetlere 

Canberra, 23 (AA.) - L&e ve Ra- 1 ak f,.' 
baul üzerine yfopılan 1 nüttefikler - yardım yo unu kapatın ... ı~ 
cumu Pasifik harbini:.. en muvaffakr- ilkbahar taarruzundan evvel or
yetli hareketi olmuştur. 14 Japon ta şarkta harekete geçmek istıye 
tayyaresi muhakkak surette, üc Ja- bilir. General Rommel'in başka. 
pon tayyaresi muhtrmel olarak tah- mutanlığa tayıni de bu ihtimal -
rlp edilmfs. diğer 6 tayyare hasara leri arttırmaktadır. Şimdiye ka • 
uğratılmıştll'. dar Libyadaki kuvvetlerin çoğu 

nlGEJt HABb'RLER: İtalyan olduğu içın buradaki ku. 
_ __ __ --... manda da İtalyanların elindeydı, 

Vaşingtoıl, 23 (A.A.) - Japonyaya fakat şimdi Alınan kuvvetleri • 
kar$ı Amerikan taarruzunu hazırla- nin burada çoğaldığı ve asıl te • 
mak üzere Roosevelt'in kendl'!ine e- şebbüsün Almanlann eline geç -
mir verdiğini söyliyen Mac Arthur'ürı tığı anlaşılıyor. Bu sebeple Libya 
demeci Amerikan aııkerf mahfillerinde daki kuvvetlerin başkomutanlı • 
bir çok mOtalealara yol açmıııtır U- gına General Romrnel'in gelmesi 
mumi miltalea, taarrumn anı-alt Bir- Kadar tabii bir şey olamaz. Fa.kat 
leşik Amerika filosu hurr oldofu za- bu tayin aynı zamanda orta şark 
man yapılabileceği yolundadır Difer hal" 
taraftan. deniz mtiteba.ssrılan Am"'ri- ta başlıyacak bir taarruz e • 
kan filosunun iki senede hazır olaca- ketiyle de ilgili olabilir. Bu tak
ğmr tahmin ediyorlar. dirde Almanya Balkanlardan Yu 

Hatırlardadır ki. Amiral Hart, ıe- nanıstan yoluyla adalara sevki • 
çenlerde Bostonda Pasifik h:ırbinln yat yapabilir. Bulgaristand.a ge
çok uzun sürccefini ııöylemiıstlr . .A.s- niş yolJ.arın yapılması. Bulgar 
keri müşahitler. umumiyet itibariyle Kralının Berline daveti bu hare. 
taarruzun Japon imparator'ui:unun ketle de münasebeth olabilır. 
kalbdhrna tevcih edilmesi fi.lı:rinde- Jf. Jf. .... 
dirler. au haberler münasebetiyle 

Berlinin Türkiye hakkında 
ltalyanlar da Nis'i ki görüşü de şu tekilde tesbit o

lunmaktadır. istiyor "Türkıye hakkında Alman salAhl-
yettar makamıarı büyük bir ihtıyatla 

~ B;ıştarafı l incide hareket etmekte ve Almanya ile gıı-
ki İtalyan halkının Fransız ma- yet 171 milnasebetler tdame etmekle 
kaınlan tarafından maruz kaldığı beraber, TtırkJyenfn şimdilik katı bi
muameleye dair olan neşriyatı taraflıtnu muhafazaya kıtrar vemıls 
geniş bir Fransız aleyhtarı mücn- g!Srllndtıtnnü söylemıd<!c: iktifa edı
deleye başlangıç olarak telakki yorlar •• 
edilmektedir. Yani Almanya Türkiyenin bi-

Bu İtalyan isteklerine mihve. taraflığından memnundur. Ya • 
rin Romadaki mahfillerince, Fran kın şarkta vu.kubulacak hareket
sız filosunun ve şimal batı Af- !erin Türkiye ile alB.kası yoktur. 
rikadaki stratejik üslerin teslimi Milli Şefin İzmir n~t1;1-klannda 
için yeni tavizler elde etmek ışaret .. bu.yurdukla~ gıbı, t.~ba • 
maksadiyle mihver devletleri ta· hara umıt ve emnıyetıe gırıyo • 
rafından Vichy hilki'ımeti iizerlne nız. fakat ihtiyatı da elden hı -
vapılan tazyik1n bir delili olarak rakmıyor, hAdiseleri yakından ta 
bakılmaktadr kip etmekten geri kalmıyoruz 





ASKE Rİ 
ZIYE T 

r,,,;r 83'™"8fı 1 ınclde 

ı...-ı ağır baskın ve 1* mıiinaflebdle 
İngiliz gazetelerinin K br15 ad.'1111 hak 
kında neşrettikleri mütalealar, lngili.ı 
orta şark kuvveti erin!rı mihver hare
katına destek olacak mevkileri ve y.
gmak:arı vurmak suretiyle bu hare
k4tın tesir ve şümulünü önlemiye ça
lışmak için karşılık harekete geçtikle
•ini gösteriyoT". 
Rusyayı tecrit için: 

Günün Adamları 
ı Baş taralı 3 uncu ,,ay! 3da) 

J apon tayyarelerinin, Fılip!nlere 

ilk hava hi,lcumlarmı yaptık
'8rı ıiin bir Pauır ııünüydü. Japon
lar bu basktnlan eıenaı;ında bir çok 
Ame-rikan harp tayyarelerini tah•ip 
etmekle kalmadılar; i\yn1 zamanda 
L 11,.on adasına sayısız tayyare indir
diler. 

İkinci haftan•n sonunda Japonlar 
FJlipinlerde hava üstünlüğünü eidc 
etmişlerdi. 

BAŞ. 

Nevralii. 

ROMATiZMA 
ve Bütün Ağrılarmm Derhal Keser 

' - 942 -
Memur Alınacak 

Sümer Bank lp&k ve Dokuma 
Fabrik'81an Müessesesi· 

Mü.dürlü9ünden: 
1 - Miiessesemize bağlı Bakırköy, Bünyan. 

Defterdar, Konya Ereğlisi, Dereke, Bursa, Meri
n~ Nazilli,, Gemlik fabrikalanm.ız için 3659 sayılı 
kanun hükümlerine göre imtihanlı ve imtihansız 
'Tlemur alınacaktır. Almanya, sahneye en eon giT"en Ja

pon müttef.ikinin harp usullerinden 
püyük ilhamlar almışa benziyor. Du
ğudaki düşmanına karşı neticesi ~üp
heli ve büyük zayiata mal olacak b r 
cephe taarruzu yerine onun şim~ld<!:l 
bıız denizi yollarmdan ve cl!nuptan ı 
Basra yolundan demokratlarla muva
salasını tamamlyle keserek tecrit et
ınck ve böy!ece onu her t\irlü harici 
yaT"dım ümit ve imkinmdan mahrum 
bı-.ıkarak siliihını teslime mecb11r et
mek niyetindedir. Böyle bfr vaziyette 
maddi ve manevi cephelerde çok zayrf 
duşecek olan Rusya yine limitsiz bir 
harbe devam etmekte inat ederse ~n
cak o zaman ve çok müsait !$artlar 
altmda biitün kuvvetiyle cepheden yük 
tenerek Rusya meselesini halledecek

tir. 

Mac Artbur, cbha ilk gününden, 
adalarm ancak hariçle münasebeti 
kesilmediği, malzeme gelecek yolJar 
lrapanmadıiı takd:rd~ müdafaıı edi
lebilece~lni söylemişti. Hılbuki 
Pearl Hıırbour'un maruz ko!dtğı tah
ribat ba imkilnı son derece gücJ-.~ fr;ıhmd" ~iinıie ~ Kaşe Alınabilir. 2 - Aranılan şartlar: 

A - Lise veya orta mekep mezunu 
"Yüksek tahsil ve Ticaret LMesi mezunlan ile, 

On beş gündenberi, Alman deniz 
lru.,'Vetlerinin Norveçin şimal liman1

'\

n :ıda barınmıva ve bn lim'l.nlardan 
dmize aç tarak. Rusyayı: ~imald~rı g:ı
den yardım kafileleri yolları ü~tünde 
12rekata bnşlRdıkları hakltmda h'\ber
ler alıyoruz. Prens Eugen kruv11zörü
ne karşt vapxlan İngiliz taarruzu Nor
veç sahillerinde yapilmıştır. Von Tri
pitz zırhlısına İngiliz t&yyareleri yi
n,. bu sahillerde taarruz etmio;lerdir. 
En son, Alman hücum botları ile İn
g liz destroyerleri ar.ısındaki muha
rebe yine bu sabil'erln aı;rk1armda 
vuku bulmuştur. O halde, Almanya. 
irili ufaklı l>iitün deniz b!rllk'erini 
Norveç limanlarında toplıım~kla ve 
bu limanlardan bazılarını, bu deniz 
bırliklerlnin barmmalnnna ve istinat 
etmelerine e!vcrlşli bir lıa1e getirmek
le meşguldür Sc-h~mhorst ile G"eise· 
nau Alınan zırhhll'lnnın niçin Brest 
!lmanmı terkettikleri !$İmt:li daha jyi 
n"laşılmaktad1r. Atlantik muharebesi
nın yeni bir ~ııfhasr Norvec sahilleri
n,. day;man Alman d""Tliz ve havcı kuv
vetlerinin tam isbMiğivle. 1ng.ılte-re 
ve Ameriknyı şimalden Rtl'ly:ı.ya bir
leştiren deniz yohl fizerindc RÇdrp 
ttiddetlenecektir. 

Mısıra karşı taarruz: 

Diğer taraftan. Mısıra karşı yapılı
cak taarruz hazulıklat'ı belki bitmelt 
üzeredir. İngiliz kaynakları Llbyadaki 
mih~er ordusunun yeni takviyeler a 1-

m ohluğunu itiraf etmektedir. Mih
ve ·n Mısır te.nrnv.u mtıvaff'Jk oldu
ğu takdirde bir ta:ş1A bir çok kuşlar 
b rden vunılacaktıT'. Mısırm .rRı>tt mih 
vere Fıllstin ve İm yolunu aca~aktn-. 

hıgilterenin orta ışarkla bfüiln ala
Wisı kesilecek ve bu hıtl İnJilterenin 
manevi cephesine çok ağır bir darbe 
tesirini yap.ıc:aktrr Bunun n"tlrMind• 
de 1nıı:iliz r,, iletinin Mister Churchille 
it.i.ınadr tamamiyle kııybo1acıı1ı: n tn. 
g lterede harbin netice!li hakkında t!\m 
bir ümitsi71ik bas göstcrecek~ir. Ay
n zamanda ııüratlf' lrııka dayanacak 
olan mihver motörlü kollann'Tl belki 
Tebriz istika!tletind .. bir müıfah~le~iv
le Rusyanm cenuo mtıvasal;ı!<ı ıh ke
~ilecek. Mihver Mnsul petrollerine el 
koy rken Rus ordusunun can dnnan 
olan Balrll petrol mıntakaııı cok ya
kın mesafeden mihver kara ve hava 
kuvvetlerinin tehdidi altma ıirecektiT". 

Bu vaziyet dahilinde, bol malzemeli 
ve bol teçhizatli Alman ordusunun, 
malzeme ve belki de petrol !;ıkıntısı 
c;ekmeye başhyacak olan Rua ordu
suna karşı yapacağı POn tanrruzun 
muvaffakıyet şansı çok yükselcct>lt. Bu 
vaziyet karııısında Rnaya. 11211k doğu 

hudutlanndan da Japonya tarafmd.uı 
tehdit edilirse, belki Almanyayı tatmin 
edecek bir şekilde arazi fe<'.aklrlığr 
ile bir uzlaşmaya yanaşı:bilir. Bu su
retle Alman ordusu da yeniden ağır 
zayiatı mucip olacak bir taarru.z mee
buriyetinden kurtulmuş ve bütün kuv
vetiyle, artık Avrupada son güvendi
ğı kuvvetin de ateş kestiğini görım 
lngılterenin karşıs nda ~ki alını, 

bulunur. 
Kıbrıs yerine Mısır yolu : 

tirrniştir_ 
Beri yanda Japonlar, kay•pladın 

ehemmiyet vermeksizin, sel hllinde 
Filipin adalarınıı akın ettiler. Miithi~ 
bir müdafaa ateşlyl~ karşrlaştrlar, 
fakat geri dönmediler. Bir çok nok
talarda yerleştiler. Mac Arthur, bu
nun üzerine arazis; gayet sarp olan 
Baguio'ye çekildi. Japonlar doğru
dan doiruya ona hücuma karar ver
diler. Böylece harbin ikinci safhası 
başladı. 

56 tane Japon gemisı Liogaye:ı 
körfez.ine geldi. Japonlar 'imansız 
sahil ateşine rağmen karaya askCT çı
karmıya teşebbüs ettiler. Amerikm 
topçuları plajdan, ve onun arka~m
daki bataklıktan ateş açtılar. Nakliye 1 
ve bir c;ok harp gemqeri battr veya ı 
hasara uğradı. Ihraç hareketi yapmr
ya uğraşan sallar. ölü ve yaralı ile 
dolu olarak c;ekildiler. 

Mac AT'thur, Manila'nın bambalan 
masına mani olmak iç.in, askederlni 
buradan çekti ve Filip:nıerin merke· 
zini açrk şehir ilin etti. Fakat bu 
defada Vlgan'daki sahil yolundan 
Japon asker1eri geJ.'.yordu, M::ı.c Ar
thur çok şirin bir sayfiye olan Ba-

'111Vlr /JOOSU: 

Gi~li llbi'd ~v? tr.fl.Jj 
~ ' JUi/iKA itJ. 44$-'ıt 

guio'nun tahrip edilmesini örıltmek 
için buradan da kaçtı, Bataan yanmll 94~/~bz~ Sl~lh2 ~ttu kih~ldklmll(iflncte~ 
adasına çılı:tı. . . · . ar .ın e ve at et 

Filipinlerde senelerle yaşamış cı- mı~ olan .~':bze:1;1D Hacı Halil mahal
lanlar dahi Bataan"nl nasıl bi l~ınden olu Salım kartsı .Mukbilenin 
olduğunu bilmezler O ra h;r Y'b~r 1 mırasçtlan varsa ilan tarihinden iti-

. ya ç ır b ·· 1 k kl.l · 
vasıta ışlemezmiş. Gidilecek: yolu bi- ~ren uç. ay, a :tca ve verece ı erı-
le yokmuş. Fakat Manitan - ali nın de bır ay zarfında vesikalariyle 
şarkisindeki bu dail k :var~:ı ş~:'.ıyı birlik~ Gebze sulh hukuk hakimliği
Mac Artbur iyi biliyordu 0 bu- ne muracaat etmeleri medeni kanu
ranrn stratejik kıymetini· vaktiyle 1 n~n 53~ ve 56~ ine:. _maddeleri hü
farketmişti. Zira Bataan yanmada- kumlerıne tevfikan ilan olunur. 

sırun iki tarafı denizdir ve arkuın- 1 ..., 

da d.1 sarp yamaçlardan ibaret olan Dr. lliSAl'-1 ~AM! 41 
Korijidor yarını adası vard~ Bu G k k A 
vaziyet lra1"1mnda Bataan yan~ a- OnO 0 ŞlSI 
dasına blr hücum yapmak g3yet 
giiÇtür. Japonların ise en c;ok el'" 
geçirmek istedikleri yer, Korijidor
dur. Ancak buradaki 13 lük toplar 
austurduktan.. orduları Mıtındıklan 
kovuklardan attıktan sonradl!I" ll:i, 
J aponlar Manila körfezinden i!ltı
fade edebilirler. 

Mac Arthur ile adamlıın, bo aarııı 
yanm adada aylardanberi gö•ülme-
ırıiş bir mukvemct göserdiler Bu 
bir avuç muharip, namlarrna' bir 
desan yazdılar. ..... 
'l'i uzaklarda, Birlqlk Amuika 

de"Vletinin, beyaz sarayında 
oturan bir adam; Cfımhurrei-;i 

t:eıootwd..,.. n l.hdlltlanea CHfJ 

••• ıe11rll •• tıu• aııda. Di••ll7<>'" 
Sultanmahmvr •tlTbM• No ı ı' ................ 

Gebze Hukuk H~klmlijjlnden: 942/ 
7 - Geb:r.enın Orhan mahallesinde 
ikamet etmekte iken 20.2.942 tarihin
de vefat etmiş bulunan Mehmet kızı 
Zehranm varisleri varsa ilAn ı.arihin
den itibaren i.ıç ay vtı müteveffiyede 
alacak v borı;lart olanların da vesi
kalariyle birlikte kezaHk iliıi tarı
hinden itibaren bir ay içinde mahke
meye müracaatları medeni kanunun 
534 ve 561 inci maddelerine tevfikan 
ü~n olunur. 

Roosevelt, senelerce eve! söylediğ: Fatih, Sulh Ilılnd Hukuk Hlkimliiinden: 
b.!r ııözü hat 1 d . E•••: No. 194 2/293 Teblif edilecek kimse: 

ır a ı. DUra Pelri: Fatih, eski Tabalrrlde Yeni Bey 
"Eğer bir gün, ikinci bir Am•- cetil mahılle•i ulri Macuncu, Yeni Meym0 • 

·ka f • '- t• la k : ·net aolralr esiri (12) )'eni (14) No. lu hanede 
n n se en neye ı o ca ııa onu ı- Hilseyin lnzr Klniye Cevik'ln şayian milt~ 
dareye muktedir olan adam Mac ••rrif bulundufu yukarda yeri ıröıterilcrı his· 

&edar bulundufunuı Bahçeli evin ıialei ıuyuu 
hak1nnda •leyhlnize açtıı'tı davanrn P\lyeti için 
çrltarılan daveriye uhnna yukarıda1<i adreste 
bulunmadrfınrı ıerlı verilmekle muhakeme
nin blrzarur bırakıldtlı (10 Nisan 1942) cu
ma ıut (10) da mahkemede bulunmanız ve 
ıra bir vekil bulundurmanıı için davetiye teb 
liı't makamına kaim olmalr üure bermucibi 
karar on b01 a:1ln milddetle illn olun~. 

Arthnr'dür.,, 
O anda ikinci b!r seferi heyet A

astralya topraklanna çıkmak üze
reydi. Bunları h"kk.iyle idare edebi. 
lecek ıvhrıı ise . bir kaç yiiz kilomet. 
re ött-de Pasifik denizinin anahtarl
nı kaybetmemek için dövüşüyordu. 
Cümhurreisi R ooaevelt derhal hare· 
kete geçti ve General Mac A rthur'ü 
Avustnlyaya, müttefiklerin PasWk 
sahnesi bıt!J kumand::ını olıırak, yaJ
nıı: anahtarı değil, fakat kapL kilit 
ve an:ıhtan yani hepsini birden mü
dafaaya yolladı. 

ZA YI - Kadrlrl;y Iaıe Müdl!rlufllnden 
Mnko, Vllrtorya ve Ra'!el Me,ulam ~dlarrnda 
aldığım ekmelr lcameH:rinl zayi ettik yeT1ile
rini ala•ağımdan eslri•inin hükmü yoktur. 

Kadrlröv Urun Hafı~ sokafı No. 44 t;aflık 
Apt. No. 2 Marlro Meşulam 

ZA YT - lMholu A•k~rllr 1Ube•inden aMı· 
fmı terh!a teılreremi za:ri ettim. Yeniainl a
lsoılrmdon eslrloinin hükmü yoktur. 
319 lnebolulu Raşh oflu Ahmet Tnrh 

ııcledir. Gerçi bu hususta Giritten de ı İtalyan G eneralinin baş kuma"1dan o
istifade edilebilirse de o zaman da larak gö'lterilmesi :r:arureti vardı. Fa
mesafe be~ yiir. kilometreye çıkar ki, kat !JİmdJ Genera,l Rommel'in baş ku
btı da işin mfü;külltmı daha ziyade mandan olarak ilin edilmesi mecburi
ıırttmr. yet!ni ihdas eden bazı sebepler olsa 

Eier Almanlar bu planı tatb;k için gerektir. O halde Libyadalı:i .kovvet
rl.aha ziyade deniz nııkliyatma bel bağ lerin ek!<eriyetini utık İtalyan b'rlik 
lamrya karar vermi,lene o z:ıman t- len teşkil etmiyecektir. Liby~ s;ı lıne
talva donanm::ı.smnı bu i!lte en büviik sinde rol alacak yeni ve belki baska 
rolü oynamtya h:ızı·l~nmakt~ olduğu ba~ka milletlere menııup takvive kııv
anlaşıhr lı:i, bu da anc::ık bu donanmıı- vetlcrinln i!lbirlijp, ancıık bir Alman 
nm tamamile Alman penıonaliyle idare Generalinin komutası altrnıh temin 
,.diJme!liyle mfo.,ldin ohbilir. olunahi eceği ı-a:lsı k:ıbul olunmu, de-

En kmıvetli ihtimal: mektir. 
c==-==========-=====-~ 

Fakat Almanlar bu pllnı nasıl tat:
bik edecekler? İng'liz kaynaklarından 
g,.len haberlere göre, Rodosta topla-
nan kuvvetler tıpkı Giride yapıldığı Esa'!~ mihveri" ,.ıfnd" bu işe tah- ~-ENi NEŞRIY AT 
gibi hava yeliyle K brısa nakledilerek sis edilecek bu kadar çok hava kuv- BAYIND•RLtK ISLERI DJtRGISI _Ha
adanrn havadan işg:tlin: teşebbiis edi- v.-,ti ve havadan n::ıkl,. hıu:ırlanmış tü- fıa Vekiletinin ne,r~ttiıl:i bu aylık lerııhıin 
lecektir. Gerçi Kıbrıs zaptedilince bu- menler mevcut~ brın111rr LibvaV'l gÖıı ~ .. &~; ;:w~;ri,';,le~ı:"~k::?;~~~. Bayındırlrta ait 
rada üslenecek avcı ve bombarchma!l d~rer"lr ve or~<h k~t'i hı1v" ii~tünlü- * 

-- ö · d k d • MUTENAKlS ATALET ANLI MUTEDA· 
tayyarelerin.in himaye!;i altında Suriye ı:un t~rrwT\ e ere ognıcR Mısır ls-ı HIL KP:MERLRR _ Nafra v .. 1ı:1ıeti Ne~ri-
sahillerine denizden bile çıkartma yap tıkamctınde biT" tıı.arrnz:ı geçmeleri vatındandrr Bayındırlılr itleri öera:iainin ı 1 
mak imkan dahiline girer. Çünku· Krb- ıfaha dolnı olur H,.r h~ld,. bı1 non numaralı ekini teşkil etmektedir. Yaran Mil-• · · ' lıendıs Toka:ilz. 
nsın Andreas burnu il~ Suriye sahi- 'lıtimal dii.',.rlerinrl"n ıru,.,, .. tl=dir 
Ji arasındaki mesafe yfü: kilometred!r. Mihver, geT"cektfm ad~l;ırdıt ve Rnrlos
Fab.t Ktbrıs ile Rodos arasındaki me- ta h;ırr ha:ı:ırh1~1arda h111'1ıı11vorsa bu
safe dört yü:ı: kilometredır. Dört yöz nun, M·~·ra kıır~ı vap<ıc.-"C:ı taarruzu 
kılometre uzak bir üsse dayanarak örtmek '"~iliz h~,,~ ve k:ır klıvv,.t· 
Kıbrısrn h:ıvadan işg tine teşeLbüs t>i.- ı .. rini Kıhn~ıı ve c:::,,rivrve d::ıihtmıv:ı 
mek çok zor bir iştir. Giıidın Mora ~"'Vkl"dert>k 7.llVTfl:ıtm"'lt ve bövlece 
cenup sahillerin<!=' uzakhıtı y<ı.tn·z ~ıl'!rr hnı'lıııfonıh ltl"'?ldiııi tı;:n ""h~ 
yuz kilometre idi ve Giridin etrafında müsRit bir vı.ziTet !"ıırAtmııll: yolunda 
İnglliz hava kuvvetlerinin igtlnat ede-ı hlr 4tısrr+.,, .. manevrası olduP-tnın ka
ceğ yakın bir üssü de mevcut deiildi. hnl ,..,,,,.lr ı'l~h~ ıf"iru b1r müt~lf'.ı o

b şarmak için yüzlerce avcı, bombar- General Rommı-Hn Li""'lld"lkl umum 

... 
KARAGOZ - Sarrycr Halkevi ne•rlyatın• 

dandır. hmail Halckt Bahacıqı'tlu tarafından 
Y2~1l!"rştrr. Bu ewer K.erasrözlln t&knil'i ve es 
teufınrfc-n hrıh,,cf,.r 'D.-•imfirHr 

OGRETl,1ENI.ER l~ ATISTtGl hta· 
ti•tik UMmn Ml•r!~r!nıtfl ile •enrrle hlr <itfa 
mtmltkrtlmi,.de rıtınnf v~ hwuı111 teclri11 nıf1es
M••l•rinrle ~alr,on l)fr~tmenlerin &dttleri, 
t~1'•l1. maas. tkret drreroleri. hl'tntt .,,,,d,.tt 
leri, yı~lan, aile vuiyrtl<rl venlre hılrlrrnd.a 
uomakta olr!ufu istatistiğin ikinci cndini neı 
reyleml,tlr P:•erln ba, uraf1na aynce. l 9l!!
l 93S ..,nelen •ıırfın<la mevrut olan okul. ~11-
relrntn ve talthe adrdi ile biltrt nziyetletlni 
mukayue erl~" tahlil tablo1an d• ili '• ~il
mİ•1İr. Es-r, aUkadar1ara bed•l•İı olarak •e
rilmektedir. 

Öyle olduğu halde Almanlar bu i~i ~'ır 

drman ve nakliye tayyares' kullanm"lk, l<uvvr t1f'ri., ~""' lmrtınıı<hnı tavin e- ..,. 
mecburiyetinde kaldılar. Kıbrısd.1 va· rlilmesi d" cl'ltk;ıtt> defer H:ı,. .. kat• lLK O~~'ltTIM - Ma••H V•'<illifi taur'" 

dan ne reıiilir on !>es w·ünlülr. öıiretm~n ve E-
ziyet ak!'>;dır. Kıbrısın havasi Suriye G=eral Rommel fd,.rı- e~tiği h~lr'!· ma l:i• ... cn ıt•7et••idir. 1 "" nrfi nym crlrmı~trr. 
sahillerindeki hava üsler:nden de beı- lyetindeki ktıvvet•n ekserivetini ftaı- .ıt-
1 l: 

. d b (;f'l~TT~T "'R - A<l•nft H•'"'"' lıtlltnr 
enece ·tır. Bura a stratep!k üstünlük vıın irliklerl teşk:I ettiı;;ı mi;ddetçe d•ndı'·fü. ~2 ne! uyı<r ne r•~ilmi$tlr. 

in lizlerdedir. Bu işin b:ışarılm<ısı -------------------------------~ 
içm Gırit harekat·nda kullanılan hava 
kuvvetıııin üç dört mislı kuvvet kul
lar mnk mecburiyetı vardrr. Mihvertn 
bu kadar hava kuvvetini bu İ"Se tahsis 
edebileceği kabul olunsa b!le bu büyük 1 
kuvveti Rorlosa yığmak ve buradan 
tahrık etınek de aoyrı nıu~kul bir me-

Tıp Fakült esi Dekanhğından 
Mar.nzl Teşrih Enstitüsiyle birinci Cerrahi KJLruğind~ birer asistan-

lık miınhaldir. 

Tal!p nhınhrm y:..b:mcı dil imtih nı yapılmak 
Cuma g{inii ~ıat on bırde Dekanlığa ınlıracaatları. 

ftzerr> Nıs:ının onuncu 
(3736) 

.. ~. ...... . ..,, . . .· . . . . . ~ . 

TÜRKiYE BANKASI 
Kü~k Tas::ırrul Hesaplan 1942 İkramiye Plaru 

&qıdeter· ı Subıt 4 Mayıa. 3 Atuıııtos 2 Tlnncıteşrm 
ttt,.; htrri n-ıff' ,,,.,,rhr 

~942 ikramiyeleri 
, • det 2~ ıtratık-2000,- Llrıı ~I * ıeoo • -3•ı<>o.- • • 
a • 75«l • -ll>OO.- • 

ıo adet ıoo t!rıılt1t~nnn.- LlrR 

-250~.-

1 500 -1500..- 1 

~"-·y·.
11

ol
1 

·.-E•t,
11

u··~"d.- -·'•A··ntl-. - "--1'™'" _, 1 

ve phkasyon şi 

--5000.-

N'!lfın V ,.~fil"'tinden 
1 - Koyulhisar - Kelkit ara~mda yapılacak tahminen < 190) kilomet

re taldeki etfid ve ap1ika!<yon İ$i ı 42ROO) ıira keşif bedeli üzerinden ka
oah zarf usuliyle ek!;iltmeye çıkarılmıstır. 

2 - Eksiltme 3,4,912 tarihındeki Cuma günü saat 15 de Natia Ve
kAleti Şose ve Köprüler Relslil'ti ekı:iltme ve arttırma komisyonunda va
plla ca kt ır. 

3 - Eksiltme ı:artnr.mesi ve buna bağlı diğer evrak Nafia VekAleti 
Ş$e ve Köprüler Rei~lil'tinde ve tstanbul Naiia Müdürlü~nde görtilebi· 
lecektir. 

4 - Eksiltmeye girebllmek ıçin isteklilerin eksiltme tarihinden en az 
üç gtin evvel biT' istida ile Nafiıı Vekaletine müracaat ederek bu gibi is
ler yapabileceklerine daır ehliyet vesikası alması IAzımdır. 

5 - İsteklilerin Ticaret Odası v~ikasiyle , 3 l 95) lıı alık muvakkat te
minatlarmı havi olarak 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazrrlıya
caklan kapalı ıarflarT ikinci ma.;j.dede yazılı saatten bi• saat evveline ka
dar komi!;yon reisliğıne makbuz mukabilinde vermeleri muktazl olup 
posta ile gönderildilti tııkcfirdı> on~tııda nl:ırak ı:reclkmeler ve müh0rsU7 
zarflar kabul Prll11"1""" 'l7AFi) (3378) 

.Oevlet Oerrı iryoltarı ve-limanlari işletme idaresi ılanlan 
4-W'.lUOC::Ullll .. H..:l. IJt::\.lt::.f. '-""VV i.ı. u v.u...ı ~»u'- ..aı..!C:l 1 UI Oattclruye 

(3.4.1942) cuma günü saat (15.30) on bes buşucta HaydarpaŞRda gar blna
~ı dahilindeki komisyon tarafmdan kapalı zaT"f uııuliyle satm almacaktır 

Bu işe girmek isteyenlerin c 1 12'\ı liralık muvaıcat temınst. kanunun 
tayin ettiAi vesikalarl& tcklifierinı muhtevı zarflannı ayni '1]n uııt 
(14.30) on dört otuza kadar ltomisvon Reisli[(lne vermelen lbrmdlr. 

Bu işe ait şartnameler komısyondan paras1:> olarak da~rtrlmaktadır 

iRan bilenler tercih edilir,,, 
B - Askerlik fili hizmetini yapmış bulunmak; 
C - Her hangi bir hizmet taahhüdü altmda 

ıolunmamak; 

D - Hilen Yüksek tahsil müdavimi bulunma-
rnak; 

E - Yapılacak tahkikat 

r 
neticesinde sicil ve 

~eviyesi itibarile memurluğa alınmasına mant bir 
'ıali bulunmadığı anlaşılmak, 

3 - isteklilerin Ankarada 
Zat işleri şefliğine ve birinci maddede yazılı yer
lerdeki fabrikalanmız müdürlüklerine 
akşamına kadar müracaat ederek 28 - 3 - 942 cu
martesi günü saat 14 de imtihana girmek üzere 
numara almalan lmmdır, 

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

d - Doğruluk <>klğ1d1 1'polisten musaddak" 
e - Evvelce resmi veya hususi müesseselerde 

·~hşmış olanların iyi hizmet vesi.kalan; 
f - A~kerlik terhis kağıdı; 
~ - Halen her hane'i bir vazifede olanlann 

"nlumJukları müessesenin muvafakatini almaları 
~'-lrttır, 

h Tayinden ı:ıonl'a 1stenef'ek f otoğrafiaTdan 
h~ska müraf'aa t erlildiği zam1Jn hir hov. bir vesfka 
htoğrafı verilmesi "1935,, "3570,, 

~ • , • • 4.. 1 ""'· l . .. ~ . • : . -~ 
Bi'ietçi ve. Vatman Allnacak 

lstanbul "-Elektrik~ . :framvay ve Tüne~ 
_işletmeleri Umum Müdürlüğü d n 
ldaremize biletç~ VE- vatman alınacaktır 
Kabu 1 prtları : • . 
l - Tamügsrhha olup askerlikle alfıkıısı bulunmıyacak, 
2 - Boyu 1 !15 den aşıığı ve yaşı kırktan yukarı olmiy1:c2k 
3 - Okuma ve yazması olmakla beraber biraz da bt-s&p bilecek , fı;

lıoklilerin Galta~a k~in tramvay hare1<F!t dalrı>sine mürceııatları. (3757) 
~ ........................ ! ........... ..... 

Türkiye Ciimhuriyeti 

ZİRAAT BANKASI 
t<uru1U$ T urih!· 1888 - Sermayesi: ttl0.000.000 Türk Lirası. Şube ve 

Ajans adedi 265 
Zirai ve T ic a r i her nevi banka muameleleri. 

Para biriktire nle re 28JIOO lira ikramiye veriyor 

ı-

Ziraat Banxasmda ltumbarah ve ihbarsa tasarruf hesaplarında en 
•L 50 Lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile qağıdald 
llA.na göre lkr amlye da~ıttlacaktrr: 

110 Llralık 5 .000 Un 
4 • 500 • 2.000 • t20 • 40 .. 4.800 -
4 • 2150 .. t 000 .. 160 • 20 • 8.200 ,. 

İstanbul Umumi Meclisi 
..... (3424) 1 

Azasına l 

4 adet t.000 Liralı k 4.000 Lir• I' 100 adet 

4() .. 100 • 4.000 A 

Dl K KAT · Hesaplarmdaltı oaraıar bir sene tçlnde 50 I.Jradım .,atı 
-ıuşmiyenlere tkramiye çıktı4ı taltdırde ' 20 fazlasıyle verilecektir, 
Kura1ar senede 4 defa 11 l!:ylôl. l1 Birlncikanun, 11 Mart ve 

11 Haziran tarihlerindf' çekilecektir. 

lstanbul Vali ve Belediye Reisliğinden 
İstanbul Umumi Meclis Üçüncü intihap devresinin 4 neli yılı Nisan 

içtimamdan ilk irıikadmı 1/4/942 tarihine rastUyRn Çarşamba günü saat 
14 de aktedeee~inder. G gün muayyen saatte Umumi Meclis salonunu teş-
rifleri T"iea olunur. (3762) 

RUZNAME: 
1942 mali yılı bütçeleri. 

1 
1 

1 

ı ' 
1 

Demir ve Tahta 
Türk Anonim 

-
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasından 1 

Fabrikaları 
Şirketinden 

l*'abrikamız lmalithanesinde Çalıştırılmak Uzere 
50 Tesviyeci., 10 Tornacı, 2 Frezeci, 2 Takımcı oe 

Sllcu, ZO Demirci, 10 Marangoz UBtası, 4 
Modelci ve 10 Dökümcüye Türklye Cümhurıyet Merke-z Bankası İdare Meclis; hissedarlar u

mumi heyetini ~O Nisan 1942 Perşembe günü saat 15 de Ankarada Ban
ka idare merkezinde alel~de içtimaa davet etmiye Karar ve•miştir. 

Hissedarlartn Bankadan gönderilmekte olan davet varnkalarlyle bir
likte toplanma sııııünclen evvel Bankqya ~elmeleri rica olunur 

Alelade Umumt Hey'etln müzakere R~znamesi: · 
1 - Bankanın 1941 ydı idare meclisi ve mürakal>e komi~onu rapor

larmm tetkiki ve tekliflerinin kabulü halinde bil!nçonun tasdlk.i, kArlarm 
teklif veçhile tevziinin tasvibi, 

2 - İdare Meclisinin ibrası, 
3 - Açık bulunıın İdare Meclisi Azalığtna B ve C sıntfı hisselerine 

sahip Bankalar ile Şirketler tarafmd"n bir Aza seçilmesi, 
4 - Müddetler1 biten mürakiplerden: 
1 - B ve C hisselerine sahip Bankalar ve şirketler torafmdan bir 

mürakip intihabı, 

2 - D sını!ı hisselerine sahip hissedarlar tara!ından bir mürakip se-
çilmesi. (3756) 

Sahip ve oeşrıyat müdür ü fl a lil lAhfı tJordüncü 
Gazetecilik ve neşriyat t. l... Ş. fAN matbaası 

11tıyacll'l'lı.ı varda, Birinci ımlf işçiye saatte 45 ilA 55 ikinci smıf JKt:re 
:lO ilJ 40 kuruş Qcret verilecektir. Taliplerin Adapazarmdald Fabrika-

- mız Müdürl:yetln e derhal milracaatıan IQ.zumu UAıı olunur. _, 

~---.. 
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Bayanlarımızın Gizli Tuvaletlerinde kullanacağı 

Gayet Sıhhi; Ufak, Yumuşak Adet Bezleridir. 

Her ve rde FEMIL ve BAGLARINI aravmız 
"'.......................... , 


