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KÜylüye yardım Bi; ~:;antıda "'ı M. HİTLER 
Hintli Liderler 

l~ahsuıu·· n lnglllz Nuirı Stafford Crlpp• I Kral Boris'i ~ ....... .. Adi 
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05 eri ece Naldu lle ~ehru'yu ve diğer Hlnt I Kabul E++•ı 

:J ıeflerlni bir toplantıya giderken , * gôrılyoruz, * 
El Koymaya 
Tabi Bulunan 
Mıntakalarda 

Ofis T eşkilah da 
Edilecek Takviye 

Ankara, 25 (TAN> - Bu sene
ki zirai seferberliğin tam bir mu 
vaffakıyetle neticelenmesıni te • 
çıin için Ziraat Vekaletı alakalı ,, ek · ı ' . v a etlerle yaptığı temasları ne 
"ticelendirmış ve müstahstle bu 
mevsimde çok yerinde yardım -
larda bulunduğu gibı ekınin kal
dırılması zamanına ait her türlü 

Ziraat VC.kill Muhlis Erkınen tıed~iri almıştır. . 
...___ Bılhassa normal zamanlardan 

---ı fazla sarf edilmekte bumnaıı bug AMERl.KANIN d~y mahsultinu ihtiyaca kah bır 
~ nısbete çıkarma yoıundakı gay • 
Lı - retlerin müsbet bir netice vere -.,ARP PLANI ceği. ~akkıncıaki umıtıer çok kuv 

vetlidır. 

liAKKINDAKi 
iFŞAAT ' 

Hükü.met tarafından bu husus· 
ta ~azı~lanan plana gorc, ziraat 
vekaletı emrınde.ki ha:sat ve har. 
man makıneleriyle bıçer ve dô -
ver makınelerden azami randı -
man alınabilecek, hasat ve har _ 

Anıerika genel kunnayı tarafından man işlerinde mw•guıat çetten 
Cünıhurrelslr.e verilip son zaman -s 

1 -

larcıa u dit bir .. - müstahsillere muJ:ıtcııf şekilıerde 
şa e t'r. rapora gore, ani d · ı k if . h l 

Cripps'in 
HintDilere tnüttefikler anrak 1943 yılı Tem- Y ım e ı ece • ç tçı n:ıa p;.ıs a , 

muzunda te~ebbO.SO ellerine ala- rın orak ve harman ı~lerınde 1ıra • ..,. • • 
caklardır. Diğer bütün haberler lıştır11maları temin OJunacaktlr. 1 ek l ıf 1 e rı 
de, İngiltere ve Amerlkanm 1943 Aynca mahsulün satın alınma 
l'dına ~adar Almany~': yt~atmak- işinde de birçok pratik carelere 
l3u lkti!a 'f!fleceklerım «östeıiyor. baş vurufmakta<iJJ". Ezcumıe, el ı H ı .a 
rn:1a. beraber ı~nız. e!k~n u- koymaya tabı mıntakaıardıikt top arpten Sonra Mer ı 

yesı günd~n gune sabrrsızlan- rak ah Wl . f . k 1 Ol k .. 
buıkta ve sen blr hareket ıstemek- ~ s . erı ~~ıs.~ teş ı atı ma Uz ere Domin-
tedir. Mister ChurchilJ'jn bu cere- takvıye edılecegı gıbı yenıden ba 
)ana ne decerP ve ne zamana ka- zı .~erk~~lerde tesıs edilecektir. yon Hakkı Verilecek 
dar nıukavE"met edebileceğini kes- Ofısın ı.nubayaada kullanacağı c;u 
tirnıek güctilr. I çuval, kantar vesaire gibi vesait 

,--------·---- de, mahsul alım mevsiminden f V-

M. Zekeriya SERTEL vel tam~lanac~ktır. 
Kongrenin Teşkilat 
Komitesi Toplanıyor 

1 
Mahsulun na.kıl meselesine iıza 

ılk~ah~ gelmeden askeri ve mi ehemm.iyet ver~lerek of~i~ a: 
.. sıyası faaliyetlerin başladı _ ~ yer~erıne sevkınde vesaıtı ka 
~ Şahit oluyoruz. İngiltere Hin fi. gel~yen ~üs.tahsi~er iç.in na~ 
~n meselesini halle çalışıyor. kil mükelle.fıyetı tat~ik edıle~ek, 
t anya Balkanlarda bir siyasi de":let demır ve ~enızy_o~arı ıda-
ilarruza girişmiş bulunuyor. Or. resı hububat nakliyatı ıçın vagon 

ta Şarkta büyük bir hava taarru v~ vapur .taleple~ini he~ şeye ter 

Yeni Delhi, 25 (A.A.ı -
Cripps, bu sabah Bengal vali • 
siyle ikinci defa konuşmuş Hin
distan başkomutanı Wavell'i ve 
Hindistan hava kuvvetleri ko -
mutanını bir kere daha görmüş. 
tür. Nazır, bugün kongre başka
nı Mevlana Abad ile rnüzakcre -
lerde bulunacaktır. Müslüman 
cemiyeti başkanı Cinda, Sir 
Cripps ile görüşmelerde bulun -
muştur. 

~ başlamak üzere olduğu cihan yerme getırecektır. 
gUte liyor. Bir taraftan da İn - ., __ _ 
ver re. ve Amerikada bu yıl mih • 
i~ln Pllır~lan~ akamete uğ~~tm.ak Yaz Saatı 
de ~ıp edilecek yollar uzerın-

:rnunakaşalar yapılıyor. --
1 Nisandan itibaren 

Tatbik Edilecek 

Kongrenin teşkilat 
komitesi toplanıyor 

Yeni Delhi, 25 (A.A.) - Milli 
fil:t.ün bu faaliyetlerden anla. 
da te ılk r:,okta. şud~r ki, bu yıl 
1\1·· §e~bus mihverın elindedir. 
b~tte~ikler 942 de daha ziyade 
ıtrı~udafaa sistemini takibe ha
b·!<UUyorlar. Uzak Şarkta teşeb
te~f aponyanın elindedir. Müt • 
l'.t . ~1: Japonyanın Avustralya • 
f:fü~til~ etmesine ve Hindistana 
da:f esine marn olmak için mü -
~ür~ tedbirleri almakla meşgul. 
§ar r. ~vrupada Almanya Orta 
:r ~ta bır taarruza girişmek üze::1::· Şark cephesinde de taarru
ın aşlamak için ilkbaharı bek.le. 
bie.k~. Mihverciler bu yıl har 
saJıtırı;nek için son gayretlerini 
Yor~~ye karar vermiş görünü. 

Ankara, 25 (Te lefonla) -
Saatlerin 1 Nisan 1942 tarL 
hinden itibaren 1 saat ileri a
lınarak bü t ün m emlrke tte yaz 
saatinin tatbikine hükumetçe 
karar ,·erilmiştir. 

· Hint kongresi reisi Lobana Azat 
Sir Stafford Cripps tarafından 
getirilen teklifıerın tetkikı için 
kongrenin teşkilat kom!tesinm 29 
martta toylanmağa davet etmi.ş -
t ir. 

l:':iff' S• nu, Sa: 2; Sü: 2 

r Yeni Tefrikalarımız: --·-·, 

'Y Bu vazfyet İngilterede asabi -
b~·~Yandırıyor. Niçin hala teşeb 
hı ~. elin;ı.ize alamıyoruz? Niçin 
ı giliz İmparatorluğunun parça • 
y~sına karşı kayıtsız görünü-

1

1 
. !"Uz? Alınanyanın şark cephe
~~ :meşgul olma.sında,ıı neye is 
lil e etmiyoruz? Ingilterede her 
nlltui. h~lk arasında işitilen bu su.. 1 
~· .~ngiliz efkarının sabırsızlı- i 

&osteren emarelerdir. i 

F akat Amerikan Genelkur • 
re· . mayı tarafından Ciınıhur
it ısıne . verilip, son z~~a 
ti; edilen bir rapora gore mut -
ıu ikler ancak 1943 yılı temmu -

1 llda teşebbüsü ellerine alacak -
bardır: Bu raporda Amerika Cüm 
p~rreısine tavsiye edilen harp 
anı şudur: 

• 
i 

Ölümden Beter 
YAZAN: MAHMUT YESARJ 

" ÖIOmden Beter,. Mıhmut Vea1rl'nln gazet emiz içi n yaz· 
d ıil ı ın son eseridir. lıtıra pla geçen bir hayatı ıUrOkleyl
cl bir liu nla a nlatan bu roman, bi r mllddette nberl ter· 
f:D me eterlerden ba9ka okuyacak bir 9ey bulamıyan O· 

l<U}'Ueularımn:f, tekrır mlllf bir ron,anın zevkine kavut· 
tu rıaeıktır. 

ZAFER! 
Almanya Geçen Harpte Nasıl Mağlup Oldu? 

Yazan: CHURCHİLL Çeviren·: 1LHAM1 SAFA 
( lnırlllı Baı•clılli) 

i kinc i dOnya harbinin üçüneU yt h içindeyiz. Bu harp na-
1111 ve ne uma n b itecek ? Bu ıualln cl'vabını, geçen har · 
bin hlkJyelerfnl okuyarak tahmin etmek de oUç de6lld lr. 
ÇOnKU geçen harp d e UçUneU yflına ueOı yu kan bugOnkO 
h• r t-1 hatır latan 9ar11ar içinde glrm ııtl . O vakit de Al· 
many• her t a rafta muzafferdi O v a kit de mUtteftkler 
htll tefebbUıU etlerine atamamıflardt, Böyle ol duğu hal ; 
de Alma nya na ttl maOIOp oldu f itte bu ıualln cevabını 
1 ngllterınln bugU nkU batveklll Churchlll veriyor. BugDn 
için bu ndan da ha merakh bir yazı olamaz, aanırhı. Bir 
iki güne kadar TA N ıütunlarınd• okuyaeakıfnıs. · ' 

ta Aınerika iki Okyanus ve üç kı- ı 
ı9~3 total harp yapacak kudrete 

de varacaktır. Bu totaliter 

l:li}, Sonu; Sa; %: Sü: 7 !-----------------------~-

Kraf, M. Ribbentrop 
ve Mareşal Göring 

ile de Görüştü 

Bulgaristanda Tayyare 
Meydanları Arttırıhyor • 

Romanyada Askerlik 
Müddeti Uzatlldı 

.Berlın, 2 5lA.A.) - Fı.ihrerin 
umumi karargahından teb!iğ edi 
lıyor: Führer, 24 martta umumı 
karargahında Bulgar Kralı Bo -
ris kabul etmiş, kendisıyle uzun 
ve samimi bir göruşmede bulun _ 
muştur. Göruşme, son büyuk 
harpte Almanya ve Bulgaristan 
arasında teessüs eden silah arka
daşlığı ve dostluk zihniyetı için
de cereyan etmiştir. Kral Boris, 
akşam yemeğinde hariciye nazırı 
Von Ribbentropun misafiri ol _ 
muştur. Kral, 25 martta Kalin -
harda Mareşal Göering'i zıyaret 
etmiştir. ı 

tar S·Jnu; Sa: 2; sa: ı 

Nahas Pasa Bir Kafileye 
Mihvere' Neticesiz 

A" Ç tt Hücumlar 
gır a ı - o---

ingiliz Ticaret Gemileri 
"istiklal ve Hürriye· Biri Müstesna Olarak, 
t ini Seven Her Dev- Malta 'ya Vardı 

--o-

AVUSTRALYA 

Pasifikte Amerikan deniz ve hava kuvvetleri tarafından bombar
dıman edilen Wake ve Markus adalarını (1) gösterir harita 

·PASifiK· HARBi 

İki Japon 
UssüneAğır 
Bir Baskın 

Bir Amerikan Filosu, 
W ake ve Markus 
Adalarmı Bombaladı 

SA·RK CEPHESi 

Muharebe 
Mevzii Bir 
Şeki_I Aldı 
• 

iki Taraf ta ilkbahar 
Taarruzu için Son 

Hazırlıklarım Yapıyor 

Japonlar da Bingale Cephe Gerisinde Alman 
Körfezinde Andaman Toplama Merkezlerine 
Adasını işgal Etti Taze Kıtaat Geliyor 

Vaşington, 25 (A.A.) - Bahri- Moskova, 25 lA.A.) - Sovyet 
ye Nezaretinin tebliği: Bir Ame tebliği: 24 mart günü cephede Ö• 
rikan filosunun Japonlar tarafın. nemli hiçbir değişiklik olmamış. 
dan işgal edilen Wike ve .Markus tır. 23 Martta 31 Alman tayyare 
adalanna taarruz ettığini bildır - si tahrip edilmiştir. Sovyet ka -
mektedir. yıplan 15 tayyareden ibareftir. 

Tebliğ, bu adalara yapılan taar Sovyet h'arp geinilerı Berentz de 
~ Sonu Sa: 2: SU· 3 ıtqf,' Sonu: Sa: 2; SU: 5 

le+ Mihvere Karşı 
Gözünü Açmıştır .. Enr Az Bir ltalyan Türkün Gözbebeği Edirne, 29 Yıl Önce 

Zırhhsı Torpillendi Bugu··n D.. eı·ıne Du·· c:.mu·· c:.tu·· 
Bir Arap 
Yeni Bazı 
Yapıldığı · 

Birliği için 
Hareketler 
Bildiriliyor 

Londra, 25 (A. A.) Akdenizde uşman 3' 3' 
ltalyan donanmasına yeni bir dar Bugün, güzel Edirnemizin iıak foplantı yapılarak kara günlin 
be indirilmiş, en az bir İtalyan sız bir istilaya uğradığı ve mu • acılarını hatırlatan hitabeleı; soy 
zırhlısı torpillenmiştir. Bu deniz vakkaten düşman eline düştüğu lenecektır. 
savaşı hakkında etraflı malfımat kara günün 29 uncu yıldönümu- Eşsız l'urk tarihinin şanlı sa
gelmemiştir. dür. 1912 - 1913 Balkan harbinde hifelerini içinde saklıyan Türk 

Amirallık tarafından dün ak - düşrpan ordusunun hücumuna uğ Edirneye, bu kara gunünün yıl 
şam neşredilen ve natamam olan rayan bu serhat şehrimiz, beş ay döniımünde yurdun her tarafın
il.k tebliğe göre İtalyan filosu, lık bir mukavemetten sonra 21) dan selamlar yollanacaktır. Hepi 
pazar günü sab~ı Maltaya git _ mart güniı yabancı ellere geçmi~ miz, göz bebeğimiz Edirnenın, 
mekte olan bir Ingiliz vapuru ve üç buçuk aylık bir esaretten ucsuz bucaksız kıymetler taşıy.ın 
kafilesine hücum etmek istemiş sonra kurtarılarak ana vatana ka açılan kapısında bir mede11iyet 
tir. Bunun üzerine amiral Vaynin tılmıştır. abidesı gibı ebediyen Türk .kala
kumandasında bulunan İngiliz Bu acı yıldönürnü münasebeti. cağına inanarak müftehir bul u -
kuvvetlerinin bir kısmı, düşman le bugün Edirne Halkevinde bir nuyoruz. 

Mısır Başvekili Nahas Pş. 

kuvvetlerinden daha zayıf oldu
ğu halde derhal harekete geçmiş 
ve İtalyan kruvazör filosunu ken
disi hiç bir zarar ve hasara uğra 
madan geri püskürtmüştür. 

tŞff' Sonu: Sa: 2; Sü: 5 

Zeytinyağı 
. Satışları 

Elinde 20 Tenekeden 
Fazla Yağ Bulunanlar 
Beyanname Verecek 

Ankara, 25 (Jiadyo gazetesi) -
Mısır Başvekili Nahas Paşa, yeni 
seçim munascbetiyle radyod& soy 
ledığı bir nutukta. Mısırın milli 
menfaatlerinın Ingıliz - l\'lısır 
menfaatelrınde olduğunu. Nazile Toptan Yapdan Satıılar 
rin yalnız aE'm<>krasil!.!rı dE'ğil Muvakkaten Durduruldu 
Jıni C.e yıkmak içın narp ettiğini 
söylemiş ve sözlerıne devamla de Vilayetten tebliğ edilmiştır: 
miştır kı : 1 - Her çeşit zeytin ve pamuk 

yağlarının toptan satışları yeni 
"- Nazı ve Faşistler için Al - bir tebliğe kadar yasak edilmiş 

lah yoktur. Yalmz devlet vardır. 
Onlarda ıliıhi kuv,·et devlettir. ve aşağıdaki esaslar dahilinde be 

. yana tabi tutulmuştur. Ancak, 
Onun için her zulmı.i yapariar. Is perakendecilerin azami beş kilo-
tiklaı ve .htirriyetmi seven her yu geçmemek üzere müstehlıkle
d~v~et.~ mihver deı:ıactıne karşı re yapacaklan satışlan serbest _ 
gozunu açmıştır. Dunyada bu be·. t' 
laya karşı koyan çok <levlet var. ır2 _Elinde ve emrinde 20 te _ 
dır.,.' . . neke veya buna tekabül eden 
Ş~~dı~e kadar !nçbır Mısır Baş miktardan fazla her çeşit zeytin 

~ekıl.~ mıh~~re k~rşı ~u ~adar a- yağı ve pamuk ya~ bulunduran 
gır sozler soylemış degıldır. zeytin yağı ve pamug yağı müs -

Hatırlardadır kı, son defa, Na- tehlikleri . (tağsirhaneler ve fabri 
h!s ~.aşa te~ra~ iktıdar mevkiin~ kalar) perakendeci, yan toptancı 
geçtıgı vakit: ltalyanlar bunun ve toptancı tabirleriyle komisyon 
Ingili~ aleyhtarı ve ~ihver._taraf ciılar, depocular, bakkallar ve re
tarı bır hareket oldugunu soyle • hin olarak ellerinde zeytinyağı 
mişlerdi. · Halbukı bu nutuk, Na- ve pamuk yağı bulunduranlar 

t1fr Sonu: Sa: 2: Sil: • 1:1fr Sonu: Sa: 2; Sil: 1 

l 
Her Y aştakinin Okuduğu 

· D okuz yaşındaki küçük oğlumun elinde yeni 
R E F 1 K harflerle, bende eski harflerle, eşimde 

1 
fransızcası, üçümüz - hamdolsun kalöriferli ol. 

HAL D madığı için epeyce sıcak bulunan odamızda - ay • 

KARAY 
ni muharrirden birer eser okuyoruz. Üçümüz de 
dalmışız, memnunuz, lezzet ıçindeyiz. Oğlum, 
cenup Amerikası ucunda bir küçük adada, kendi 

yaşındaki çocuklarla birleşmiş, büyük adamların güç başaracak
ları işleri yapıyor; eşım, gözlerinde Afrika elmas ocaklarında bu. 
}unmuş 432 kıratlık bir pembe pırlantanın ışığı, oradaki didişkin 
hayatın esrarını yaşıyor; ben, sadık ve sevimli bir uşakla eski 
Çindeyim ve Hindistan ormanlarına aalmak üzereyim. 

Okuyoruz; durmacıacasına gezip neler öğreniyoruz: Ansiklope 
dik bir sürü malumattan başka en korkunç olaylar karşısında 
soğukkanlılığın, mertliğin, yılmazlığın lüzumunu ... Arkadaşlıkta 
vefakarlığı, aile hayatında tutum ve onuru ... Vatansever ve ah
laklı yetişmenin bu okuduğumuz eserler, kendi çığırında bir da. 
hinindir; çevrilmediği dil kalmamıştır; milyonlarcası, elden ele 
bütün dünyayı - anlattığı hikayelerdekı şahıslar gibi - dolaşmış, 
girmediği yer bırakmamış. en kültürlüsüoden yarı vahşisine ka. 
dar her insanı alakalandırmış, faydalandırmıştır. 

Yukarıda yazdığım gibi bın daha dokuza basmış, öbürü otu
zu bulmuş, sonuncusu elliyi aşmış üç insanı - çocuğu, genci "'e 
yaşlıyı • memnun bırakmak için bu eserlerın bam başka bir kıy
meti olsa gerektir. Şu noktayı da unutmamalı: Bahsettiğim yaş
lının bugüne kadar her bahisten okuduğu kitaplar bir araya top
lansa ancak bocurgatla kaldınlabilir ve kamyonla taşınabilir. 
Orta yaşlı ise Duhamel'i de, Gide'i de okuyan, anlayan kısımdan. 
dır. İşte J ules Verne budur. Geçen hafta ileri sürdüğüm bir fikri 
destekliyen muharrir arkadaşımın dediğı gibı Maarif Vekilligi 
onun eserlerini bir boyda, aslındaki resimlerıyle, tertemiz bastı
rıp okullara dağıtmalı, Halkevlerine yaymalı ve serideki ilk ki
tabın başında da - neşir alemimizın Ahmet Mithatla beraber en 
büyük hocası olan - Ahmet Thsan Tokgöz'e karşı bizim neslin, 
yani bugünkü çocuk babalannın ~eslediği saygı ve şükrana da 
parlak bir yer ayırmalıdır. Hasan Ali Yücel'in bunu da başaracak 
değerde, kadir ve kıymet bilir bir maarifçi olduğunda kimin 
şüphesi var ki... 



2 TA~ 26 - 3 - 942 

Gloten Ekmeği 
Çıkarılıyor 

Ha.ika Kok· Kömtiriinti 
Eti Bank Satacak 

Anıt - Kabir 
Proieleri 

r·-- DiKKAT: - ..... °" 
~ GÖGSÜMÜZ . 

KABARDI No. 53 

Fahire, kalbinin bütün &üzelliğini 
gösteren bir samimiyetle: 

- Emin ol! Dedi. Senin hakkında 
ç bir zaman fena bir şey düşünmü

yorum. Beni sana yaklaştıran da bu 
lıuşOnctin, bu sertliğin oldu. Senden 
korkardım fakat seni severdim de ... 
O kadar kl hlddetlendiğin zaman si-

rlerinin bozulacağından endişe eder
d.m. 

Nazmi, genç karısını teslimiyetle 
d nliyordu, 

Fahire kocasında gördüfü bu ani 
degişikliğin sebebini anlamıyordn. 
Nazmı, Cemileye kar~ı gösterdiği 

e t muameleden sanki bir cinayet yap 
mış kadar vicdan azabı duyuyor gibi 
di. Bu süknnet, evde yeni bir boşluk 

husule getirmişti. Artık "evin ağası., 
olunu oynıyacak kimse kalmamı:ıur. 

Bu hayat b ir ay böyle devı:ım etti. 
Ondan sonra Nazmi büsbütün değişti. 
Rski sakin adamın yerine ha§oin, sert, 
l ırıcı 1.ı!r şahsiyet kaim oldu. 

Mantıksız ve lüzumsuz öfkesinin 
butun acısı Fahlrenin sırtına yükle -

yor, her yaptıiına kusur bulunu
yordu. Erken kalkacak olsa: 

- Tatlı bir sabah uykusu uyumaia 
imkan yok. Bu kadar e:rken kalkılır 

Yazan: 1RFAN BEHCET 

Ali Safiyi dü~Unmesi ona son yaz
clığı mektubu hatırlattı. 

Şeker Hastalarına 
Raporla Verilecek 

Zavalh onu hala bekliyordu. B!r
denbire bu mektubu tekrar okumak Tfcaret Ve'<~leti şeker hastalığı o-
ihtiyacını hissetti, Onu mahvetmemiş lanlar için husu~t bıı ekmek çtkarıl
ufak çekmesinin gizli bir gözünde ı.ak masmı vflllyete bildlrmi$tir. Mahlut 
lamıştı. e~meği çıkarmak f_çln Osmanbeydcki 

Ona ıstırap çektiren fakat ıstırabın 
1 
bır. frrma günde ıki çuval halis un 

zevkini tattıranla birdenbke hasbihal verilecektir. Ekmekler 150 şer gram 
etmek lüzumunu hissetti Bu o kadar olarak çıkarıfacak ve doktor raporu 
kuvvetli bir arzu şekl.i~de idi ki ne ile birlikte verilE'cek k:ırne mukabilin
olursa olsun yataktan kalkmak ve mek de satın alınııca'lttt:r. 
tubu saklı oldufu yerden çıkanp oku- Diğer taraftan ağır işçi vasıfl:ırmı 
mak istedi. tesbit eden ve norma] işçilere büyük

lerden fazla ekmek verilmesini, ağrr 
işçilere ise bin gram ekmek tahsis e
dilmesini bildiren yeni bir kararname 
neşri muhtemel görUimektedir, Neş
redi1ecek karıırnamede lüzumsuz ye
re ağır işçi sayılanlardan bir kfsmı 
normal işçi sınrfnıa konulacak ve 
bunlar 500 gram eK.mek a1abilecektlr. 

Yavaşça yataktan sıyrıldı; sedirin 
ilstünde duran sabah'ıirnı alırk:en ha
fif kandilin zlyasiyle esvap dolabınm 
aynasında kendini gördü. Gür kumral 
saçlarına, dolgun göğüslerine, kuvvet
li kalçalarına baktı. Güzel vücudün
de Ali Safinin okşayışlarını hatırlamı~ 
gibi bir ürperme h issetti. İlk aşkına 
karşı şehvi bir teslimiyetle dudakla
nm uzattı; bu his, onun mektubunu 
lendirdi. Terliklerini giymefe lüz.ım 
okumak arzusunu daha ziyade ateş

görmeden yürüdü Gıcrrdatmadan o
da kapısını açarak dışarı fırladı .. 

Bazı Bayilerin Yolsuzlukları Tesbit Edildi 
Diln şehrimize 2700 ton sömikok ve 

Karabük koku gelmiştir. Bir iki güne 
kadar da bir vapur maden kömürü 
gelecektir. Gelen kömilrlerin kömür 
bayilerine verilmemesi, Etibank tara
fından bizzat halka s::tılması karar
laştırılmıştır 

Dağmfk semtlerde halkm kolayca 
köm{ir alabilmesi için bu semtlerde 
lkl he dürüst hay•e biı mikdar kömür 
verilecek, beled:ye memurlarmm ne
ı:ı reti altında hclka satış yapılacak-

İthalatçılara Prim 
Verilecek 

tır, Bu tedbirler Y,~er. defa bayiler 
tarafından yapılan tevzlattn iyi netice 
vermemesi ÜZl:!rine alınmıştır. ÇilnkU 
baz bayiler, keı1dilerine verilen kö
mürleri halka satmnmış, gizlice ve 
fazla fiyatla hususi müe~seselere dev
retmiştir. 

Bu baknndan yeıı• kömur tevziatı 

yalnız Etibank taraftndan ve Etibank.. 
ça muteber olan ile b;;y: tarafından 

yapılacaktır. 

Hava Seferleri Ay 
Başllyor Başında 

İhracat maddelerınin ihracı srra- Devlet hava yoliarmm memleket 1-

mı? Beni de uyandırdın!.. Mektubu açtığı zaman yüreği o ka-
Diyor. Geç kalksa: dar çarpıyordu ki elini kalbine bas-

Askere gidente.ı'fıı çol!tınun ekmek 
karnelerini b;)şkalarma verdikleri gö
rülmüştür. Askerlık şube1eri, bundan 
sonra askere aJmanhırm karnelerini 
topUyacak ve yeni kı.rne tevziatı ya
pılmamışsa sevkedllenlerin adlarını 

bir liste ile kc:ymakamlık1ara bildi
recektir. Bu listeler lasE' bürolarında 
incelenecek, karne dağıtnnmda bun
lartn adına lcarne vermiyeceklerdir. 
Askere !'iderken karnelerini venniyen 
!er, yahut askere gidenler adına eve 
bırakılan karneleri bide etmlyenler 
ce?.alandırtlacaklardrr. 

smda htikt1met hesabtna geçirilmekte çinde tayyarelerle ycılcu nakliyat ser
olan fon hesabınm bir mikdarmm visi Nisan başmd::ı faaliyete geçeeek
kaldtrılacağı haber alııımıştır. Ticaret, tir. Bu maksatla yolcu tayyareleri 
Vekilliği buna mukabil ithalAtı attır- tecrübe uçuşlarına başlamışttr. İki 
mak için ithal~t mal1arma prim ve- tayyare Ankara ile İstanbul arasında 
rilmes!ni kararlaştırmaktadır. İhra- tecrübe seferleri yapmış, fakat tayya
cattan alınmış olan ton hesabının prim reler yolcu atonamıştır. Devlet deniz 
hesabına geçirl~mesl için bir formUl ve demir yolla~nda }olcu biletlerine 
hazırlanmaktadtr. bir mikdar zam yapılmış olmast do-

- Bu kadar geç kalkılır mı? Ev!n tırdı: 
ıç ne uğursuzluk çökiıyor! •• "Mektubuma niye cevap vermedin? 

İ layısiyle bava yolla:-ı yolcu blletlerlne 
thal maddelerire bir prim veril- de bir mikdar z11m yap-ılmıştır. Gerek 

meı:I ithal~tı arttTI"acak, ayni zamanda tayyarelerin muhtelif ~ehlrler arasm
fiyatıarm yil.k~elmesfrl önllyecektir. dakl sefer gün ve saatleri, gerekse bi

Diye bağırıyor. 
Sofrada yemekleri beğenmiyor, sa

h nlan itiliyerek: 
- Külbastı ile köfteden bıktım! 
Diyordu; hattS hır keresinde tu:ıJu 

olduğunu bahane ederek yemeği tabağı 
le pencereden bahçeye fırlatmı1Jtı. 

Bu titizlik gıinden güne yalnız ruhuna 
degtl, çehresine, haline de tesir edi
yordu. 

Geniş omuzlu, neşeli yüzlü Nazmi
n n yerine ııimdi çatık kaşlı, sırtı bi
az eğilmiş, karmakarışık saçlı aksi 

b r ihtiyar kaim olrnu3tu, 
Fahire bazı geceler uykusu kaçtığı 

aman, yatağına girer girmez uyuyan 
kocasının yüzünü tetkik ediyordu: 

Gozlerinin kenarındaki kırı~ıklıklar 
derınleşmişti; traııı 'gelmiş çehresinde 
agır bir yorgunluk, hayat yoriUnluğu 
seziliyordu. 

Bir gece yine böyle birdenbire gö. 
çC'n bu adamı seyrederken kendini <lü 
iindli. Şimdiye kadar yaşamak eğ

lenmek genç olduğu Jçin onun hakla 
olduğu halde hayatını bu adama uy
durmuş ve sadetinl onun kaderine bağ 
lamxştr. Buna rağmen yaphğı feda
karlık takdir edilmiyord11. Kendi ken.. 
dine: 

- Kader! Dedi. Ne yapılsa önüne 
geçilemiyor vesselam. 

Sonra düşündü eğer A1i Safiye raı
gelttteseydi ne olacaktı? Hayatına bu 
ıstikameti veren hep bu ilk macerası 
olmu~tu. Böyle olmasaydı klmbilir 

mdi nerede bulunacaktı? 

Insanm evlenmiş olmakla eski ahbap
larını unutması lazım gelmez .... 

İlk defa okuduiu gün olduğu ıribi 
Ali Safinin yakıcı nefesini yüzünde 
b.issediyordu. 

"Bahusus evlenmiş olmaş, "can 
kurtaran yok mu? .. diye bağıran bir 
eski dostun imdadtrıa koşmamak i
çin ..... 
Dudaklarından d1Sküldti: 
- Yavrucuğum ... 

Bu ufak hayat ağının ipteri onu 
öyle kavramıştı ki yavrucuğuna gidlp 
"nasılsın?,, demeğe bile hakkı yo!<tu. 
"Can kurtaran yok mu?., diye bağırdı
ğı halde Nazmlnln korkusundan ona 
dolru koşamıyordu. 

"Fakat sana itap etmek de doğru 
değil... Beılki mektup kaybolmuştur. 
Öyle ise çok yazık oldu. Çünkü onu .. ,, 

(Arkası var) 

BUGÜNK(} PROGRAM 
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H•BERLE.R 1 

Gıda maddelerinin tevzii işi 
Pirinç vesalr madde1erin bakallar 

cemiyeti vasıtıı:oiyle hdka tev3il işi 
geri brrakılmtştır. 
Diğer taraf~an bakallar cemiyeti i

dare heyeti azasl mmtaka ticaret mü
dürlüğüne giderek cemiyetin son şe

ker tevziatında baka11r.rdan fazla pa
ra alrnadtklatını bildirmiştir. Ortad:ı 
yalnız bir hesap yanJlşlığı olduğunu ve 
alman paranın iade edlldiğini söyle
mişlerdir. Kendilerine şeker verilme
diğini ileri süren bakallara da yeni
den şeker verilmişlır. 

Gayrimübadil Bonosu 
Sahtekarlığı Yapanlar 

Mahkum Edildi 
Bir müddet evvel İsmail adında bi

ri eline bir kaç g&yrl mübadil bonosu 
geçirmiş ve sahte bonoların sahipleri 
namına sahte bir vckAietname çıkar
mak için notere gltml~tır. 

Ahmet ve Vangcl ııdmda iki de ya
lanct şahit bulan İsmail bu sahtekar
lığı yaparken yakalanmıştır. 

Bu suçla ı:ıdllyeye '1eril~n İsmail, 
Ahmet ve Vııngelın duruşmaları dün 
birinci ağır cezada sona ermiştir, Mah 
keme İsmaili bir sene s~kiz ay hıı.pse, 
200 lira para cezas~a. Ahmet ve Van.. 
gell üçer ay hapse mr.hkfun etmiş
tir, 

PA Sif iK HARBi 

Çanta Kapan İki Genç 
Hapse Mahkum Oldu 

Zakir ve Orhan isminde iki genç, 
kadml:ırm ellerindeki ç::ntalnrtnı ka
pıp kaçmak ve sonra bunları satarak 
içinde 'buldukları parnlarln birlikte 
paylaşmak i~in anlaıomışlnrdır. Faali
yete geçmek !çln Kadıköyün tenha 
cadde ve sokaklarmt seçen iki kafa
dar muhtelif gü11Jerde üç kadmm 
çantasını kapmışlar fakat daha başka 
çantalar kapmrya \"akit bulamadan 
yakalanmışlardır. 

Bu suçla ikinci ağtr ceza mahkeme
ııine verilen Zakir ve Orhanm duruş
maları dün l:>ltmı~ir. 

Mahkeme Orhanı yedi ay, Zakir! de 
beş ay ·yirmi dört gün hapse mahkO.m 
etmiştir. 

---,O>---
Bir :Mum Vurguncusunun 
Mumları Musadere Edildi 
Tahmlste Kalçı:ı:ı sokağında sekiz 

numarada EV.sanofon Papadupulos, 
dükkarunda mum bulunduğu halde 
satmak istememiştir. 1'.r.pılan araştır
mada bu dükkanda 376 kile mumu bu
lunmuştur. Adliytıye verilen suçlunun 
dükkanının bir hafta kapatılmasına 

ve mumların müsaderesine karar ve
rilmiştir. 

Nahas Paşa Mihvere 
Ağır Çattı (tE Baştarafı ı lncide 

ruzun bilhassa şiddetli olduğunu 
ilave etmektedir. Amerika harp 
gemilerinin obüsleri uçuş alanla
rındaki düşman tayyarelerine ve 

Jtgr Ba~ara!ı ı fnc!de J 3 _ Bu beyannamelerde, be • sahil tesislerine. önemli zararlar 
1 yan edilen zeytin yağı ve pamuk yapmış~ır. Amerikan bomba tay. 

Zeytinyağı Satışları 
(J:;ifr Baştarafı 1 incide 

has paşanın mihver aleyhtarı bir 
siyaset takip ettiğini açıkça orta
ya koymuştur. 

Arap biriliğine doğru 
ilftn tarihinden itibaren, Belediye yagwlannın cins ve nevileri mik _ yarelen bu zararları artırmışlar- Son .1 elen Suriye gazeteleri arap A-

h d 1 ' dır Wak d 291 bo b lemini yakından allkadar eden bazı 
u ut arı dahilinde olanlar ilam tarlan, nerede bulundukları, ki - . e a. asına. .m. a a-

t 1 t 1k d b t haberler vermektedır. Blldlr!1dlğlne 
takip eden gun" ün akşamına ka • me aı·t olduk! k 1 . ı mış ır. ı evrıye gemısı a ı.. İ an ap annın cın b göre rak kral naibi, pek yaktnda 

. .. ' . . - rılmış ve 3 üyük deniz tayyare 
dar, Belediye hudutlan baricin - sı ayrı ayn gosterilecektır. . tahr' d'l . t• amcası Emir Abdullahı ziyaret edecek.. 
de olanlar nihayet üç gün zarfın 3 _ Resmi müstehlik müesse- sı Mar~~se a~:~~aır~tılan 96 bom tir. Bu seyahatte, frak başveklll Nu
da bir beyanname ile idare funir- seler beyan kaydından müstesna ha büyük hasar yapmıştır. Iki A- ri Sait paşa ile bazı nazırlar da naibe 
l . e b ' ld' e klerd' d refakat edeceklerdir. Naibin, Emir 
erın 1 ır ce ır. ır. merikan tayyaresı· u··sıerine do··n- Abdullahm kıziyle evleneceği de ha-

M. HITLER 
t,_;şfj" Ba~tarafı 1 incide 

Bulgaristanda yeni tayyare 
meydanları yapılıyor 

Alman hududu, 25 (A.A.) -
(Britanova) Alman mühendisle -
rinin Bulgaristanda 24 hava mey 
danı ve 50 inme meydanı inşası 
na nezaret ettikleri ve Alınan ve 
Bulgar kıtalarınm yeni yapılan 
stratejik yollan kullandıkları te 
min edilmektedir. İlkbaharda Al.. 
manlar tarafından yapılacak o -
lan taarruza iştirak için Roman
yanın ve Macaristanın üç yüz bin 
kişi göndereceklerini vaadettikle 
ri söylemektedir. Bükreş ve Buda 
peşte hükumetlerinin bu iki mem 
leket arasındaki gerginlik hase -
biyle iyi tallın görmüş bazı kıta
ları ihtiyat olarak sakladıkları da 
bir hakikattir. 

Macar - Rumen hududunda 
Moskova 25 (A.A.) - Sovyet teb

liği e!tinde, Rumen - Mucar hududun
da Sigisoara dof usnnda Macar ve 
Rumen hudut kıtaları arasında bir 
ı;arpı~ma olduğu bildirilmekted!r. Her 
ki taraf da kayıplara uğramıştır. 

Tekzip edlliyor 
Biıkreş 25 (A.A.) - İyi maıamat 

s. Cripps'in Hintli· 
lere Teklifi 
~ Baıtarafı ı incide 

Yürütülen tahmi.nl"r 
Yeni Delhi 25 (A.A.) - Bir Ame

rikan kaynağından bildirildiğine ıö:e, 
İngiltere hükftmeti Hlndistana tam 
dominyon hakkını vermek teklifinde 
bulıınacalı:, fakat bu hak, barışın irn
zasmdan u ıonra yürürlüğe cirecek
tir. Buna ait ana yasa müessisan mec 
lisi tarafından tanzim edilecektir Bu 
teklifler, Dominyon ıartnameıi ;apı
lmc1ya kadar lnglliz İmparatorluğu 
mümCflsillerinden birinin jdaresinde 
kalacak olan Harbiye Nezareti müs
tesna olmak üzere - Hindiııtan pa .. la 
mentosu !zalarının kabinede diğer 
bütün nezaretlere tayin edilebilmeleri 
hususunda Lapru tarafından yapılan 
telkinlere yaklaımaktadır. 

Hint mahfilleri ihtiyatlr davrannınk 
ta ve Cripps'in Hindli ıeflerle yapa
caiı görüşmelerin neticelerini tahmin 
hakkında çckin~en bulunmaktadır. 

İzmit Vilayet Bütçesi 

memişlerdir. ber verilmektedir. 
Sanıldığına göre, bir tayyare Mısır gazetelerınin verdiği bir ha-

gemisinde bulunduğu Amerikan berde de Emır Abdullahın Ebnlssut
filosu tarafından taarruza uğra. la bartştığı bilc.llrllmektedlr, 
yan Markus adası Wake adasının Bütün bu haberler bir arap bltll-
760 mil şimalinde ve Yokohama- ğine doğru atrlmış adnnlar telAkkt e
nın 990 mil uzağında bt;.lunm.ak dilmektedlr. 
tadır. Burası Amerikan deniz ıtuv Veft kazanıyor 
vetlerinin Japon takım adalarına j Kahire, 25 (A. A.) -- Se<;lm son 
ulaştıklan en ya.kın noktadır. neticesi henlb belli olmamakla bera-
B I RM AN Y A'DA • her ilk raporlar Veft partilinin bUyiik 

• bir ekseriyet kazandıfmı göstermek-
~~~-~~----

Yeni Delhi 25 (A.A.) - Japonların 
Birmanyada Tungu şlmalindeki hava 
alaıunı ele geçlrdıkleri resmen bildi
rilmektedir. Şiddetli bir çarpışma de
vam etmektedir, 

Süvari birlikleri ve sivil Japonlar 
Tunıru'nun 30 kilometre fimalinde 
Mandalay yolunu kesmişlerse de Çin
liler tarafından püskürtülmüşlerdir 

İngiliz tebliği Tungu cephesindeki 
durumun vahim olduğunu fakat Çin
lilerin hilen ileri mevzilerde tutun -
duklarını bildirmektedir. 
Japon kuvvetleri Andaman 

adasrmı işgal etti 
Yeni Delhi 25 (A,A.) - Reuter a

jansının b:ldirdifine göre, Japonlar 
Bengale körfezinde Andaman adaları
nı işgal etmi3lerd.lr. 
DIGER HABERLER: 

tedlr, 

Emir Mansur'un sözleri 
Kahire, 2!5 (A.A.) - Emir Mansur, 

Britanova ajansı muhabirine verdiği 
bir demeçte, babaSt Kral İbnisı;ud a
dına bütün arap milletlerine hitap e
derek demiştir ki: 

''Babam, Mrsttm H bütUn Arap 
mllslürnan mem1ekPtlerinin kardeşi 
olduklartrıa, saıtlam ba~larla birbir
lerine bağlı bulunduklarma ve islft
m.lyetin ve araplıırm selAmetl için 
bütün vasıtalarla tşbirlığ: yapmaları.
gerektiğine kat't surette inanmakta
dır. İslAm milletlerinin tam bir he
yecanla ve tarn bir birlik halinde iş
birliği yapmaları ta2nndır. Dünya, 
harp faciaları lçindE' bulunuyor. Bu 
tehlikelerin rlışmda bulunan ml1let 
veyahut devlet yoktur. Yangın, ec
velce tamamlyle telılike dışında g1Szü.. 
ken yerlere de birdenbire sirayet e
lebilir .,, 

İki muhrip battı 

let ilcretleri bu• ·ünlerde ilAn edile
cektir. 

Lise ve Orta Okullarda 
Bugün Derslere Başlanıyor 

Lise ve orta okullarda 20 Mart 
Cuma sabahı başlıyan tr.tıl, dün akşam 
sona ermiştir. Bugürıden itibaren llse 
ve orta okullarda tedrisata başlana
caktır, 

Oniversitede ders kesimi 15 Mayısta 
başlıyacakttr. İmtihanlar için normal 
fasılalar bırakılacaktn-. 

Dün Altın Satışı Yapılmadı 
Dün altın ~ııtı~1 yapılmamtştır. Bir 

'"·ıım altın kfllce 450 kuruştur. 
• ~---- ----· .. ···-··----· i f KÜÇÜK H AHlı~RLEH : 
c ................ -···---·-----•••••••• ! + KUS YEM! SATILACAK - $ehiı~e 
ku~ besleyenlerin ihtiyacını lıarıılamak için 
Ticaret Vrkillii\nın emriyle iaşe mUduılüğU
ne elli ton ku~ yemi verilmiştir, Kuş yemle· 
ri bakkallara tevzi edlccektir. + ÇiVi ve LASTiK 'l:EVZIATt - Böl~e 
laıe mUdürhlğO. dilnden ltlb.u~n Ylllyetlmi~ 
dahilinde çivi ve lbtik trvziatmtt batlamiqırr. + MAARlFTE YENI TAYWLE:R - E· 
darne kız öğretmen okulu müdürü htanbul 
lız öğretmen okulu milditrlüiüne, htanbııl 
kız öğretmen okulu müdU:il de Pertevniyal 
lisesi mlldllrlUıtune tayin edllml~tlr. + USKUDAR TRAMVAYLARI UMUMi 
HEYETi TOPLANTISJ - U•kU-lar ve Ka
dıköy halk tramva..yları umumi heyeti bur.Un 
eirketln Usküdardaki merke.ı: binaarnda topla 
nacaktır. + KAHVE VE ÇAY UCRRTL~Rt - Be 
lediye dalmt Enclloıenl kahvehanelerde '-trl· 
lecek çay ve lr:ahvelere 150 ar para zam J'a· 
pılmasınr kararlaıtırmı~tır. 

·SA.RK CEPHESi 
~ Baştarafı 1 incide 

nizinde bir Alınan denizaltısını 
batırmışlardır. 

Alman tebliği 
Berlin, 25 (A.A.) - Alman teb 

!iği: Kerç yarımadasında düşma
nın oldukça önemli kuvvetlerle 
yaptığı yeni taarruzlar püsktirtül 
mü~tür. Donetz havzasında düş
manın kuvvetli ve devamlı taar
ruzları Alman ve Rumen kıtala -
nnın karşı koymaları yüzünden 
kırılmıştır. 

Harkof doğusundaki cephe üze 
rinde Alman kuvvetleri tarafın
dan yapılan muvaffakıyetli mev. 
zil taarruzlar esnasında düşman 
jnsan ve malzeme bakımından a
ğır zayiata uğramıştır .• 

Cephenin şimal kesiminde, sl19.h al
tındaki hücum kıtalarr teşekkülleri 
çok güç hava ııartları ve sarp arazi
de günlerce süren bir çok çetin taar
ruz hareketlerinden sonra kendi mev
zilerine giren düşmanı sayı iistünlil
ğüne rağmen muvaffakıyetli karşılık 
taarruzlarla püskürtmüş ve geri at -
mıştır. Bu çarpışmalarda hücum k.ta
larmm polis tüm.eni büyük yararlı~ 
göstermiştir. 

Cephenin bütün kesimlerinde hava 
kuvvetlerine mensup birlikler yerd('kİ 
çarpışmalara müessir surette müda
hale etmişlerdir. 

Murmansk limanında oldukça bü -
yük tonajda bir ticaret gemisi ve rıh
tım tesisleri hava taarruzlariyle c:iddi 
surette hasara uğratılmıştır. 

Leningrat cephesinde Alma,n 
zayiatı 16,000 den fazla 

Moskova 25 (A.A.) - DUn rece -ya 
rısı neşredilen bır tebliğde 9 marttan 
22 marta kadar olan mfiddet zarfı.'\da 
Leningrad cephesinde 16,000 den faz
la Alman öldürüldüfü bıldirılmekte
dir. Ayni müddet zarfında alınan ga
nimet şudur: 

68 top, 7 tank, 2 zırhlı otomobil, 
90 havan topu, 424 mitralyöz, 169 o
tomatik silah 107 tanksavar top, 1749 
tüfek, 6040 mermi, 15,481 mayin, 17 
may.İn sandığı 482,200 tüfek mermiı:i, 
300 sandık mühimmat 4,170 el bo:n-

lan askeri mahfiller, hudutta bulunan 
Rumen ve Macar kuvvetleri arasında 
çarpışmalar olduğuna dair yabancı 
menbalardan gelen havadislerin hep
sini yalanlamaktadır. Macar • Rumen 
hududunda, bütün memlekette olduğu 
gibi tam bir sükunet büküm sürmek
tedir. ~ 

tzmlt, 25 (A,A.) - VilAyet umum! 
meclisi ~42 biltçeslnl 974.441 lira o
larak kabul (,tmlştlr. Bu paranın 
390.588 lirast maarif, 149.101 lirası 
nafia, 62,894 lirtı!t sıhhat, 23.567 u. 
rası ziraat ve veteriner, 270,591 lira
sı hususi idare ve 77.699 lirası muh
telif hizmetlere ayrılmıştir, 

Vaşington 2S (A.A.)' - Resmi teb
lif: General Wainwright, Amerik:ın 

kuvvetlerinin Mindanao'da Zambo -
Anga yakininde Japon motörlü kolla
rına karıı muvaffakıyetle biten bir 
mukabil taarruz yaptıklarını haber ver 
mektedir. Düı:ımanm kayıpları ağır 
olmuş, buna karşılık bir tek Ameri
kan askeri ölmüştilr. 

Vaşington 25 (A.A.) - Bahriye bası ve 86 Alman tayyaresi 
Nazırlığı teblifi: Uzak Şarkta Pills- ilkbahar hazırlıgı 

manyahlar 50 yaşma kadar ordu tm
rinde bulunacaklardır. 

Askerlik yaşı Rumanyada bundan 
evvel 45 ya!)tnda bitmekte idi. 

Yeni Gine'ye akınlar 

bury ve Edıall muhripler! mart ba-
ıımdanberl kayıptır. Bunlara zayi ol- Stokholm 25 (A.A.) - Bugünlerde 
muş nazariyle bakılabilir. cepheden pek az haber alınması da, 

Felemenk Hindistanında şark ceph~sinde ~arı:~ıtrn ~ir durgun
luk devresi geçırdlgıni gostermekte-
dir, 

--Ankara Sergievinde 
Teşhir Ediliyor 

Ebed! Şef Atatilrk için RasattE'pe
de yapılması kararlastırtlmış o1an A
ntt _ Kahire alt iün tarafından mü
sabakaya fştirak hakkı görülen 47 
proje Ankara serg; evinde teshir e
dllmektedlr. JC:ri heyetine mUkAtatn 
ltlylk görillen projeleriıı tetkikine Ni
san ayı içinde başlanacaktır. 

Anrt _ Kahire ruha1 şekli verE'Cek 
esas üzerinde k:ı.rarlar almak ü?.ere 
Büyük Mi1let M~fü:lnde bir komls
von kurulması muhtemeldir. 
İnsaab Nafia Vekaletı memur edi

lecektir. AlAkolıfarm s1!yledlltfne g6-
re, inşaat iki sene sürecektir. 

Anıt - Kabir içi.. tercih edilecek 
projenin sahibine in~nııtı kontrol hak
kt ve bunun için de inşaat bedeli 
tutarının yl\zde üçü kadar bir par:ı 
verilecektir. 

Jüri heyetince mükafata liylk gö
rülen diğer iki proje sahibine ü~er 
bin lira, bey•mileıı diğer beş proje 
de hükümctçe satlT' alınarak sahiple
rine biner lira verilecektir. 

o-- -

Dumlupınar Dün 
Pireye Gitti 

Dumlupınar Yapu.-u dün saat 16 da 
Umannn:ızdan Pireye hareket ebnlştir. 
Dumlupınar, ikinci seferinde Kıztıa
yın yolladığı 2139 ton fasulya, incir. 
yumurta, zeytin, tuılu domuz eti, kes
tane ve elma ile Bosm birliğinin Yu
nan gazetecileri için gönderdiği bir 
buçuk tonluk koliyi götürmektedir, 
Bundan başka Kızıı.aym Ktzılhaça yol
ladığı 500 battanjy.ı ile Türk tebaası
nın Yunanistandaki ı:krııbalarmn gön 
derdiği 400 koli vardır. • 

Vapur bu seferinden dönüşte de 
memleketlıni?.e getir!lecek 1000 Yunan 
çocuğunu getirmiyE.-Ccktir. Bunlartn 
barmdırılacaklan ye1 henüz hazırlan
mamıştll'. 

Diğer memleketlerden 
yapılan yardım 

Londra, 25 \A.A.) - Avam kama
rasında Yunanistana yiyecek ve ilAç 
gönderilmesi bakkmda sorulan bir su.. 
ale iktısadt h:up nezaretinin parla
mento sekreteri şu cevabı vermiştir: 

- 7 bin to:ı buğday yüklü bir va
pur Pireye varmı§'ttT. Lızbona gitmek_ 
te olan diğer bir vapur bu şehirden 
t~oo ton buğday alacaktır. Sicilya 
vapurunun da y~kında 2150 ton un 
ve bir mikdar ilaçla Nevyorktan ha
reket etmesi muhtemeldir. Bu ilet
meler Türkiyeden gönderilenlerden 
ayndır. 

Mısırda'!ci Yunan Kmlhaçtrıa Sicil
ya vapurlyle gönderilen ilAçlarda~ 
başka sevkiyat yapmak için salIDıiyet 
verilmiştir, 

Bir Kafileye Neti
cesiz Hücumlar 
~ Bastarafı 1 tncldE' 

Gene pazar günü öğleden sonra İtal 
yan filosu bu defa bir zırhlının da 
iştirakiyle kafileye taarruz teıeb
büsUnde bulunmuş ise de gene mu
vaffak olamamıştır. Bu İtalyan ı;ırh
lısı torpillenmiş, bunun üzerine düş
man çekilmiş ve bir daha görünme-
miştir. , 

Akdenizde ansızın çıkan fıruna yÜ

zünden vapur kafiles:ni nMaltwa var
ması gecikmiş ve düşman bu te~h
hürden dolayı aiır hava hücumları 
yapmak fırsatını bulmuştur. Maa· 
mafih en ehemmiyetli levazım Mal
taya çıkarılmıştır. Bir t:caret gemi
miz batmıştır. 

Başvekil Churchill, kafilenln Malta
ya ula9ması dolayisiyle Akdeniz baş
komutanlıfına bir tebrik telgrafı gön
dermlştir. 

N aklyat güçleşiyor 

Anıt • Kahir müsabakası vesf. 
ıealyle Türk mimarlarıntn beynel• 
mllel şöhreti hah me!'lekdaşları i
le boy öf9Uşecek dereceye vardık• 
larını görmek doğrusu göi!aUmU
ıU kabarttı, 

Halbuki bu ve buna benzer bD· 
yük inşaat mDsııbakeları açıldıllf 
zaman bunlara Türk mimarlarının 
iştirak edomlyeee~I iddia olunu• 
yor ve "kaerıya bu inşaat ecne
bi mlmarlara veriliyordu. Anıt • 
Kabir müsab:ıkası bu bakımdan 
genç TUrk mimarları için iyi bir 
imtihan old\I ve gençlerimiz bu 
imtihandan muvaffakiyetle çıktı. ı 

Bu mesut hadiseden alınacak ' 
dere fUdur: lnşa11.tta ilk ISnce TUrk 
mimarlarını benımsemek ve ter• 
cih etmek. 

Bugün gazetelerde en ziyade 
beyenilen Uç projenin resimleri 
çıktı. Bu resim fere dikkatle ba
kınca g!SrUlen ıudur: Biri tama
men Aıya mlmarfsfnl andırıyor. 
Projenin Hhlbl bizi Aıyalı bir 
mlllet aanmfı olacak ki, Anıt • 
Kablre de bu havayı vermlye ça
lıtb!lı glSrUlllyor. 1 kinci yabancı 
profealSre alt proje ise, bizim mlf
lt ruhumuzdan hiç bir tz ta11mı• 
yan bir garp uerldir. Hatta biraz 
da Takılm lbldeılnt andırmakta· 
dır, Halbul<I Türk çocuklarfnın 
yaptı!lı eserde Türk ruhunun ifa. 
desi ve TUrk motifler! vardır, kl I 
bizim için en ıı:iyade ehemmiyeti • 
haiz olan da bu olmak 1A11ımdır. i 

Bu mlıal, TUrk mlmarlartnı : 
• yUkıeltmek. TUrk mfmarttlnl 1- 1 
lerletmek için genç mlmarlan- i 
miza lmkln verme!< IUzumunu da : 

• lıbat etmiştir ıarııyoruı. i 
.. _... ................ _. -· 

Hava Kurumuna Yeni 
Teberrüler 

İstanbul, 25 (A.A.) - Türk hava 
kurumundan tebttğ ed\lmiştlr: Saı
m:ış sanayi ve ziraat makineleri Tür:k 
anonim şirketi namına meclisi idare 
reisi B. Hayri İpar Türk Hava kuru• 
muna 12.000 (on iki bin ltra), İmp&
rlal Kemlkal İndustris (Turkey) llınl
ted şirketi 3,000 üç 9bin Ura ve Pnrk 
oteli sahibi Aram Tl)katlı 5,000 (beŞ 
bin lira) teberrii etmlslerdir, 

Gizlavet lastik fabrikası sahibi ts-
sak Kohen dahi ev-.· "' verdiği bf'9 
bin liraya i1:1veten ı ı kere de 5.000 
beş bin lira veı·mt" uretiyle teber
rUünil on bin liray .ılağ etmiştir, 

İktısat Vekili Tetki~ 
Seyahatine Çıkıyor 

Ankara, 25 (TAN) - İktısat Ve
kili Strrı D:ıy, yanında Sümerbank 
umum rnüdüril olduğu halde önümüz
deki Cuma günil İz.mite gidecek, kA
ğrt ve sellmoz fabrikalarında esaslı 
tetkiklerde bulurıacaktır. 

Amerikanın Harp 
PICinı Hakkındaki 

lfşaa+ 
1:.tfr Beı~tarafı 1 lnciıt 

harp için de Amerika 10 milyon 
aSker yetıştırecektır. Almanyaya 
ve· mütteıı.ıtlerıne son darbeyi 
vurmak içın Avrupaya 5,000,UOO 
kışilik bir kuvvet çıkarılmalıdır. 
Avrupadaki muazzam Alınan or" 
dusunu ımha için Avrupaya as
ker çıkarına tarihi olarak 1943 
temmuzu seçilmiştir. Japonyaya 
karşı raporda tavsiye edilen plan 
da, hava hucumları ile Japonya .. 
yı zayıflatmak, sonra Sibirya \'El 

Çinden taarruza geçerek son dar
beyi vurmaktır. 

Amerika Cümhurreisi matbu-
Londra 25 (A.A.) - Bugün Akde-

nizdeki ıon çarpı1mayı tefsir eden at konferansında bu pl~n hak • 
Londranm salahiyetli mahfilleri, Lib- kında kendisine sorulan suallere 
yadakiler hariç olmak üzere, Girit cevap olarak "Amerikan genel .. 
ve Sicilyada bulunan Mihver hava kuv kurmayının her türlü ihtimalleri 
vetlerinin Maltaya giden deniı: yolu- düşünerek ona göre planlan ha· 
na güçleştirdiğini ve Akdenizde ka- J'ıazırlamasını fazla mı buluyorstl 
filelere refakat etmenin ıtmdi çok nuz?,, Demekle iktüa etmiş, fa-
tehlikeli bir yardıma girdiği.ıü bildir kat 1• hak · · 
mektedir. P an kındakı ıfşaatı ne 

Bingazi ile ileri bölgedeki hava yalanlamış, ne de tasdik etmiş • 
alanlarının elden çıkması büttin de- tir. 
nlz yolu boyunca kafileleri korum:ı.k 
içln av tayyarelerinin knllamlmasına 

mani olmaktaôrt. 

Şimdiye kadar müttefik kay • 
naklardan gelen haberler In 
giltere ve Amerikanın 1943 e ka 

Yu.nanistana akınlar dar Almanyayı yıpratmakla ileti 
Kahire 25 (A.A.) _ Ortaşark lr.- fa ederek kat'i bir taarruz için 

giliz hava tebiiii: Ortaşark h:ıva 1943 yılını beklemiye mütemayıl 
kuvvetlerine mensup bomba tayyare- olduğunu göstermektedir. 
teri 23 - 24 mart gecesi Yunanistanda B İn 
Salamin ve Pire ve Giritte Heralı:li- ununla beraber giliz efkar 
yon ve Tympalı:i'deki hedeflere taar- umumiyesi günden güne sabırsıı 
ruz etmişlerdir lanmakta ve seri bir hareket is · 

Alman tebliğine göre temektedır. Mister Churchill'ı11 
Bertin, 25 (A.A.) _ "Tebliğ,, Mal· bu cereyana ne dereceye ve ne 

taya yapılan hava hUcumlan esnasın- zamana kadar mukavemet edebi 
da, limanda bulunan bir kruvazör or-ı leceğini kestirmek güçtür. Bil • 
ta verine ta ml!labet almııstır. hassa hadiselerin alacağı şekle 

göre harp plarunda bazı tadilats 
altında dört ayhk k~ harbi de yotul- ihtiyaç duyulması ihtimali çok • 
mu1 birliklerin yerlerini alacaklardır. tur. Mesela Almanyanın orta şat 
Ruslar ise, Moslı:ova bötıes.inde, Do- ka taarruz edeceği ve İngiliz irrı.
netz .havzasında ve ~enupta, kış. ayla- para torluk yollarını kapamıya ıe 
rı içınde Ural ve Sıberyada tahm ve bb"' ed - · h b 1 · t ·ı 
terbiye ettlrilnıiıt yen .\ordular topla- şe us ecegı a er erı, ngı -
maktadırlar. terede büyük bit" akis uyandırmı~ 

Romanyada askerlik 
müddeti 

Bukreş 25 (A.A.) - Mecburi asker
k hizmet müdde\i 18 aydan 2 seneye 

pkarılmı trr. Bugün yürürlüğe g:ren 
nun, askerlik yaşını 21 den 20 ye 
dırmışt'r, Bundan başka bütün Ru-

G. Cavalero Peıtede 
Ankara, 25 (Radyo gazetesi) -

Verilen haberlere göre, İtalyan 
Genelkurmay başkanı General Ca 
vallero yarın Pcştede bulunacak 
tır. 

Camberra 25 (A.A.) - Avustralya 
tebliii: Bugünkü çarpmba günü Ja~ 
pon bomba tayyareleri Port • Mo
resby'ye 19 uncu bava akınını y:ı.p -
mrşlardır. Hasar ve telefat yoktur. 
Taarruza iştirak eden 3 düşman bom
ba tayaresi ekserisi UC'nize dü5en 16 
bomba atmıştır. 

Melboume 25 A.A.) - Melboume'a 
gelen haberlere göre, Felemenk kuv
vetleri, hilen Bomeo merkez kesi
minde Clebes adalarının bir çok nok
talarında ve Sumatra merke?.inde tu
tunmaktadırlar. Bazı noktalarıla Ja
ponların toprk kaybettikleri bil~ söy
lenmekteclir. 

Umumi intiba, ilkbahar taarruzunun 
son hazırlılı:lannın yapılmakta oldn
ğıı merkezindedir. Cephmin arkasın
daki Alman toplanma merkezlerine 
taze krtalar gelmektedir. Bu kıtalar, 
bu merkezlerden cepheye giderek tah 
min olunaımyacak kadar ağır şartlar 

Fakat bitaraf müıalı!tlere göre, !iri tır. Almanyanın bu yeni teşebbii• 
hasım taraf arasında çarpışmnm bil- sü karşısında !ngilterenin garpte 
tün ceph~lerde birden ba,laması bek- harekete geçmesi zarureti üzeritl 
len~.e~_eıu~ir: Ha.tti yollar. zırhlı v~ de çok durulmaktadır. Bu seben. 
motorlu bırlıklenn hareketine mlnı .-
olacak durumda kaldıkça, iki veya iiç le ilkbahar ve yazın daha ne Jtl" 
haftadan evvel geniş ve büyiik bir bi sürprizler doğuracağını tah 4 

teşebbüs dahi beklenilmemelidir. min güçtür. 
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Ankara Röpor+aiı Satılık Buz Dolabı 

\. ) Müceddet halde bir adet OSVA 
( Baı Uı!afı 3 üncüde 

metli öğrebnenlerinin nezareti altın markalı buz dolabı bugün saat 13.SO 
da. en zor sayılan i1leri, büyük bir du Sandal Bedeı;teninde satılacaktır. 
hassasiyet ve dirayetle ba,arabil - L<rtttade ediniz 

mclrtedir. Motör atölyderinde her - --- - ·-------
nevi otomobil, traktör, motosiklet 
tayyare, tank g ibi çeşitli motörler 
tamir edilmekte ve bunların mon+aj
lan yapılmaktadır. Tesviye atö1ye
sinde yeni yaprlmakta olan torna 

tezgihlariyle makkap tezgihlarınm 

her türlü parçalan yapılıyor ve bun
ların elektrik motörlerinln demir kı
sımları da bu meyanda torna edili
yor. Bobin işlerJ ise elektrik atölye
sinde hazırlanıyor. Bütün parçalan 

hazıt' olan bu mo~ör ve makinelerin 
montajı da yaprldılrtan sonra yeni 
açılmakta olan sanat mektepleri mm 

1 
takalarına sevkolunuyor. 1 

Blnları yapılmakta olan ağaç iş- 11..ııııı--••••••••-, 
ıeri, demir işleri, döküm i•ım. mo- ı Dr. Hafaz Cemaf 
del işleri ve elektn'i: işleri atölyele-
riyle motör usta mektebi ve ileMde (DAHiLiYE MÜTEHASSIS!) 
yapdacak olan yüksek teknik oku-
lu Gazi terbiye enaıltüsü mrntakası- ~ tıa.Ultklan mOtehaıı-
m büyük bir kültür sabası haline ge- İstanbul Divanyolu No. 104 
tireeek, burada yetişen ıenç talebe, .._ Tel 2239R J 

memleketin dört biT köııesine yayı- ~ __________ .. ,., 

Jarak sanayi kalkrnmamrzın ınüte - viyesini, muas"?' memleketlerin me-
hassrs işçileri olacak, yaptıkları ma- deniyet seviyesinin üstüne çıkara -
klnelerle "memleketin medeniyet u - cak.,, 

lzmit Deniz Satm Alma Komisyonundan 

C i N S 1 
Um41m tutart 

Lir• 
Teminatı 

Lira 

;;lğ:ır eti 16,000 7000 525 
" " ao.ooo 14,ooo lo~o 

1 - Yukanda miktarları yazılı aqpr eti iki ayri şarlr.amede olmak 
uzere ayn ayn kapalı zarf usuliyle eksi1tmeleıi 6 NİSAN ' 942 Pazartesi 
gı.inu saat 15 ve 16 da İzmitte Tersane kapısındaki ~omic;yon bina!Inda 
yaptlacaktJr. 

2 - Bu tı;e ait ,arlnameler bedelsiz o!ara1t komlsyorıdan alınabilir. 
3 - .Eksiltme-ye iştirak edecek taliplerin 2490 saydı kanunun isteH1-

ği ticaret ves~lıe.rınt ı.ae yukarıda. yaz:ılı t.eminatlariyle birlikte tanzim e
deeelrleri teklif me~ı beE.i gfın ff saatlerden tam bit saat evve-
line kadar komisyons veımıeleri, (8693) 

Taksiın gazınos~ bahçesindeki he.anın gezı yerme r~aklı lşi açık ek
ıilf.n}eye konulmıı~tur. Kejif bedeli 3999 lira 43 lmnış ve ilk ~mlnatı 
299 lira 96 kuruçtur: Keşif ve şartname Zabıt ve MuamelAt müdürlüğü 
kaleminde görulebilir. hıale 10-4-942 Cuma günü saat 14 tc Daim! Encü
fuende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbıı;ı; veya mektuplan. i
hale tarihinden 3 gQn evvel belediye Fen İ~leri müdürH.iğıine müracaatla 
alacakları fenni ehliyet. w 942 yılma ait ticaret odası . vesiktlariyle !ha-
le gunli moayyen llllBtte Denl F.ncümende bulunmalnrt. (3856) 

Karar Hül6sasıdır 
C 4V~ Millt Korunma kanumma muhaletetten Topk&pıda Beyazrt

ağa mahallesi trsr.ıvay caddesinde 156 No. lu gazino ve lokantacıhk ti
caretiyle meşgıı'l İbrah1m oğlu Abdurrahman hakkmda İstanbul Asliye ı.. 
.kinci cer.a mahkemt'Si.nde cereyan edm muhakeme.;i net ıcesinde suçlunun 
filli sabit oldı.•tttından Milli Korunma kanununun 31 ve 59 uncu madde;.; 
leri muclbhıce be& lira para cezası ödemesine ve ved:i &im ~üddetle dük
kAnmın kapcıtılmasma l'C h0k1im kat'neştiğinde ücreti !!l.lcluya ait olmak 
uzere kar&!' l&Jıı9t!twı Tan ı~nde neşredilmesine ~.2.942 tarihinde 
karar veTlldi. (3843) 

1 
KAŞELERi 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATİZMA 
Ve Bütün Aqrılan Derhal Keser. 

Sıhhiye VekMetinin Ruhsatını İlaizdir. icabında Günde3 Kaşe Alınabilir. 

" ... , , ~ ................................ ... 

l J 
Sayın Doktor ve halkımızın nazarı dH<lcatine: 

MARKİZ' K 1 N A F o R s i N 
•Yakında Açılacaktı; .t{ANSIZLIK, İŞTAHSIZLIK ve SITMAYA KARŞI KULLA-

r 
ESKİ KİTAP ALINIYOR 

Yazma, basma, t!!!ki yazı, ye
ni yazı. her eiru kitaplar almrr 
Taşra mektuplarma cevap verJ
llr Ankara caddESinde Şark kü 
tüphanesine müracaat edlnız. , ' . 

Sahip ft N~riyat Müdilrii: Halil 
L:Uttı D!lrdüncii. Guet«:ilik • • 
Neşriyat T. L. $ . T AN matb&aı111 

NILAN illclllllln mebzul miktarda her eczanede her zaman bu.. 
lunduğunu saygılarıımla bildiririm. 

A. NEŞET USMAN LABORATUARI, İstanbul 

.. Biletçi ve Vatman Ahnacak 
lstanbul Elektrik. Tramvay ve Tünel 

lıletmeleri Umum Müdürlüğürtden 
İdaremiıre bile~! w vatma n alınacalrtu. 
K•bul pırtl•r'I : 
ı - Tamu,,ı:ıhha olup askerlikle alAkası bulunmıyacak, 
! - Boyu 1,65 den &§ağı ve yaşı krrktan yukarı olmTyacl'lk, 
3 - Oktrma ve yaeması olmakla beraber biraz cfa hE'S&P bilecek, is

teklilerin Galtada kAirı t ramvay hareket dairesine mür~caatları. (3757) ---- --·-----
Tıp Fakültesi Dekanlığından . 

Ma~. Teşrih !!mtltüsiyle birinci Cerrahl Klinığinde birer asisUın-
ltk münh!ldir. 

Ti.lip olanllll'm yabancı dil imtihanı yapılmak üzere Nısanm onuncu 
Cmrıa g'lliı.fi aat Of'. birde Dekanlığa müracaatları. (3736) 

1 

1 

19 Mart 1942 Tarihinde Adapazarında Toplanan Bankamız 
Alelc1de Genel Heyetinin Verdiği Kararlar 

Hissedarlar 

1 ..:...iMıznamenin 'b!~ei :maddesinde gösterildiği veçhile, Geneı Hey'et 1941 yı lı içindeki çalışma durumu ve hesaplar hakkındaki İdare Meclisi tarafından 
yanlan raporun aynen kabul ve tasvibine ittifakla karar verd i. 

2 - .Rtıznamenin ikinci maddesinde münderiç olduğu üzere Genel Hey'et Murakip raMrunttn ayııen kabulüne ve 27 - 12 - 1941 tarihli Bilanço ve Karüza-
rar hesapl8:1 üzerinde tetkik ve tasvibini bitirdikten sonra da Idare Meclisi üy~lerile Murakıbın 1941 senesi iş ve hesaplarından dolayı ibralarına müttefikıın 
karar verdi. 

3 - Ruznamenin üçüncii maddesinde yazılı olduğu veçhile, Genel Hey 'et 1942 yılı için Murakıba verilecek ücreti da ni it t ifakla tasvip eyledi. 
4 -::-.. ~n ~örd~cü mad?esinde I?uharrer olduğu veçhile, Genel Hey'et ihtiyat akçelerinin tefrikinden sonra bakiye kalan safi kann birinci hissesi 

temedduun tesvıyesıne &demı kifayeiı dolayısıyle Esas mukavelenamem.izin 84 iıncü maddesi hükmüne tevfikan sali karın hıssedarlara tevzi ve taksimine ittifakfa 
karar verdi. 

5 - Ruznamenin beşinci maddesinde yazılı olduğu veç.hile, Genel Hey'et niuuni m üddetini biti.ren İdare Meclisi azasından Reis Bay Ve-kili Osman Nuri Ak
tunanın &sas Muka~~enamemizin 34 üncü maddesi mucibince üç sene müddetle ipkaen seçilmesine ittifakla karar verdi. 

6 - Ruznamenın altıncı maddesinde yazılı olduğu ~hile, Genel Hey'et Idare Meclisi azalıklanndan istifa eyleyen uç azanın yerlerine Esas Mukavelename
m1zin 35 inci ma~desi hiikmünce müced deden Meclisi idare azalı.klanna Manüaturacı Bay Cevdet Karagülle, Manifaturc1.cı Bay Süleyman Aldım; ve Tuhafiyeci 
Bat Mehmet Nurı Kıral'm üçer sene müddetle seçilmesine ittifakla t asvip eyledi 

'.AKTIP 
HES AP 

Adapazarı Emniyet Bankası Türk Anonim Sirketinin 27.12.1941 Tarihindeki Senelik Bilançosu 

PASİF 

ÖDENMEMİŞ SERMAYE 
KASA 
KA.ı.""WNt KARŞILIKLAR KASASI (Bankalar Kanunu 

Mucibince) "Hazine Bonoları" 
BANKALAR 
SENEDAT CÜZDANI ' 
ESHAM VE TAHVİLAT COZDANI 
AVANSLAR 
BORÇLU CARİ HESAPLAR 
MUHTELİF BORÇLULAJı 

SABİ11 KIYMETLER 

Menkuller (8197.92 lira üz. Sigortalıdır) 
Gayrimenkuller (13250.- lira üz. Siızortalıdır) 

SAİR .AKTİFLER 

3929.48 
13514.88 

Lira Kr. - -
10350.00 

l01802.'13 

41'92.%7 
39556.97 

?24023.05 
9904..90 

l179i2.98 
30704.50 
38113.98 

HESAP 

SERMAYE 

İHTİYATLAR'. 

ILERDE VUKUU MUHTEMEL ZARAR KARŞU.IGI 
(Bankalar Kanunu madde 31) 

KAN1JNt İHTİYATLAR 
' MEVDUAT VE CARI HF.SAPLAB . 

Tasarruf Mevduatı 
Diğer Mevduat 

TEDİYE EMİRLERİ 
TALEP OLUNMAMIŞ KIYMETLER (Kanun No. 2308, 

l 7444.36 MUHTELİF ALACAKLILAR 
s_\İR PASİFLER 

65482.59 ' KAR . 

·i.· 

7250.80 
26078.77 

116 698.53 
101566 67 

Lira Kr. 

400000.-

33329.57 

218265.20 

96.-
5260.80 

18432.<15 
4631.92 

16802.39 

YEKUN 696818.33 

NAZIM HESAPLAR 363639.25 NAZIM HESAPLAR 
1 - Cirolarımız 

YEKUN 696818.:J3 

-- ı 

2 - Kefaletlerimiz 
3 - Sair Nazım·Hesaplar • , · ı • 

93969.90 
269669.35 363639.25 

Adapazarı Emniyet Bankası Türk Anonim Şirketinin 27.12.1941 Tarihindeki Senelik Bilançosuna Eklenecek Kir ve Zarar Hesabı 

ZİMMET MATLÜP 
FAS 1 L 

PERSONEL MASRAFLARI 
VERGİ VE HARÇLAR 
SAİR MASRAFLAR 
VERİLEN FAİZ VE KOMİSYONLAR 
AMORTİSMANLAR 
MUHTELİF ZARARLAR 
K.<\R 

YEKüN 

Lira Kr. 

f0.279.84 
626.44 

4.0.27.17 
6.316.93 

959.57 
1.!51.32 

16.802.39 

s(i.263.66 

.. ' , 
FASIL . 

ALINAN FAİZ VE KOM1SYONLAA 
ESHAM VE TAHVİLAT CÜZDANI GEL!RLERl 
BANKA HİZMETLERİ MUKABİLİ ALINAN ÜCRET VE 
KOMİSYONLAR ., 
MUHTELİF KARLAB 

. YEKUN 

Lira Kr. 

41.929.16 
d12 • .u 

6.495.74 
1.226.35 

---~ 

5Ö.263.66 

·----

1 

1 

-mı 

Mem.ur Alı.nacak 
Sümer Bank iplik ve Dokuma 

Fabrikaları Müessesesi 
Müdürlüğünden : 

1 - Müessesemize bağlı Bakırköy, Bünyan, 
Defterdar, Konya Ereğlisi, Dereke, Bursa, Meri
nos, Nazilli,, Gemlik fabrikalarımız için 3659 sayıh 
kanun hükümler ine göre imtihanlı ve imtihaııs.ız 
memur alınacaktır. 

2 - Aranılan şartları 
A - Lise veya orta mekep mezunu 

•Yüksek tahsil ve Ticaret Lisesi mezunları ile, 
lisan bilenler t.ercih edilir"' 

B - Asker lik fili hizmetini yapmış bulunmak; 
C - Her hangi bir hizmet taahhüdü altında 

bulunmamak; 
D - Halen Yüksek tahsil müdavimi bulunma

mak· ' . ' 
E - Yapılacak tahkikat neticesinde sicil ve 

seviyesi itibarile memurluğa alınmasına mani bir 
hali bulunmadığı anlaşılmak, 

3 - İsteklilerin Ankarada müessese merkezi' 
Zat işleri şefliğine ve bir inci maddede yazılı yer
lerdeki fabrikalarımız müdürlüklerine 27 - 3 - 942 
1kşamına kadar müracaat ederek 28 - 3 - 942 cu
martesi günü saat 14 de imtihana girmek üzere 
numara almaları lazımdır, 

4 - istenilen vesikalar~ 
a - Dilekçe.; 
b - Mektep dlplomast ~ 
c - Nüfus cüzdanı "1942 askerlik yoklamasını 

1 • 

'lavı,, , 
d - Doğruluk kağıdı "polisten musadd~ 
e - Evvelce resmi veya hususi müesseselerde 

cabşmış olanların iyi hizmet vesikaları.~ 
f - Askerlik terhis kağıdı ~ 
g - Halen her hanl?'i bir vazifede olanlann 

hulunduklan müessesenin muvafakatini almaları 
ı;:artur, 

h - Tayinden Aonnı ;Rt.enecek fotoğraflardan 
haşka müracaat edildiği zaman bir boy. bir vesika 

"1 ~~5.. "3570,, ---
1 •• ' Saat erının 

MODELi 
Nikelden mamul fevkalade dayanıkh •e 
kullanışlı olan bu saatin makinesi hususi 
olarak 17 rubin üzerinde imal edilmiş çok 

doğru işler ve hiç şaşmaz. 
No. 91 Krom.dan 28 Lira 

No. 92 Kromdan modeli zarif ve minesi 
modern 30 Lira 

Taşradan sipariş vlıkuunda bir lira illve.. 
sile bedeli peşin gönderildiği takdirde 

saat gönderilir. 
ADRESE DİKKAT : 

SINGER Saat Mağazası , __ 
tSTANBUL EMtNONO C.AD. No. 8 ' 

Gaziantep Nafıa Müdürlüğünden 
1 - Eksiltmeye konulan iş: İslAh ıye GümrUk memur evleri yanın

da kurutma kanah ve imla işi olup keşi! bedeli ( 16906) lira (33) kuruş
tur. 

2 - Bu işe ait evrakı müsbite şunlardır. 
Keşif hülası:ısn mesaha, silsilei fiyat cetvelit busust ,. fenni prpıa

me, eksiltme şartnamesiı mukavele projesi olup her gün Nafla Müdürlü-
ğünde görülebilir. . .. M 

3 - Eksilt'.'lle 3.4.942 Cuma g{lnü saat 15 te Gaziantep N!i.tıa Mudur
lüğünde teşekkül eder. eksiltme komisyonu odasınd:ı yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalt :ı:arf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksi't, 1eye girebilmek için isteklilerin (1274) lira (72) kuruş 

muvakkat temınat vf'rmesi ve 942 yılmda Ticaret Odt>smda kayıtlı bu
lunduğuna dair ves:kayı haiz bulunm~sı lii.ztmdır. 

6 - Teklif mektuplan 3 üncü m~ddede yv.ılı saatt~n bir saat evve
line kadar Naüa daıresine getirilerek ek!<iltme komisyonu reisliğine mak-
buz mukabilinde verilecektir. · · 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü maddede yazılı 
saate kadar J"elmiş olması ve dış zarttn mühür mum:.ı ile iyice kapatıl
mıs olması laz:mdır-. Postada olacak ı?ecikmeler kabul edilmez. {3368) 

, · .Deniz }Levazım . Satmal~ K~isyonu İlanları 

l!l Adet a pusıuk pirınç sulus val1. 
1 ,, Santtefuş tulumbası "3 pus ve 220 voltluk 4 : 6 kilovatlık e

lektrik motörü ile akople,, 
Yu karda yazılı ikı kalem malzemeye ihtiyaç vardtr . 

lferebilecek istr:kfüemı 30 Mart 942 günü akşamma kadaı· 

bulunan Komi~youa tekliflerini vermeleri. 
~ 

Bu malzemeyi 
Kasmıpaşada 

(3807) 

l - Tahmin olunan mecmu bedeli 74.100 lira ofan 15.000 kilo vake
tıınm 30 M::ı.rt 942 Pazortesi günü saat 15 te pazarlıkla Pksiitmesi yapıla
akt.rr. 

2 - İlk ternimıtı 4955' lira olup şartnıımesi her sun 371 kı.ıruı bedel 
rnuka bilinde komiı:,-yondan alınabilir. 

3 - İsteklilerin, belli gün ve santtf', kanunun ı!lt e-ilği vesaik ve ikin
ci maddede yaztlt t~minatlariyle birlikte Kasımpaşada bulunan komis
yonda hazır bu:iunmaları, (3710) 

~ 

Muhtelif eb'atta Böhler veya muadil evsafta çelik cubuk almacaktır. 
Şartnamesi komisyonda her gün görülebilir. Elinde çPlik bulunanların 
27 Mart 942 tarihine kadar tekliflerini komisyona bildirmeleri. (3775) 

.Devlet · Derniryolları ve limanları işletme idaresi ılanlan · 
~hammeıı t:ecıeu t430U) ııra oıın 2000 adet yu2 navlusu (2.4.1942) 

Perşembe gilnü saat (14,30) on dört otu:ı:da Haydarpaşada Gar binası 
dahilindeki komisyon ta:raflııdan pazarlık usullyle s:ıtm almacaktır. 

Bu işe gl!'mı.-k isteyenlerin (645) liralık kat't teminat ve kanunun 
tayin ettiği ves2ıklt> birlikte pazarlık günil saatine kadar komisyona mü
racaatları laztmdır. 

Bu işe ait ~ıtııameler komisyondan oaraa~ olarak daeıtılmaktadır. 
• . . (3813) 


