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/r Bulgar Başvekili 
EtimesutF abrikasında Filof Diyor ki: 1 -

Tayyare Sanayiimizde 
-

İnkişaf 

Yapılan ilk Tay yare 
Uçuşa Hazırlanıyor 

Bulgaristanda / Ankaralı Gazeteciler Dün Fabrikayı Gezdi 
t..•eıer Oluyor ? Ankara, 28 (TAN) - Bu sabah, 
"~ • Türk hava kurumu genel merkez 

heyeti azaları ve gazeteciler, ku

Bu defa artık mihver müttefiki ve 
:mukadderatını Alman zaferine 
bağlamış bir devlet sıfatiyle Bul
ııaristanın keııd is inden istenen va
zifeyi reddetmesine imk:ln yoktur. 
1''akat bunun memıeket içinde ya
ratacağı !'ena tesiri önlemek için 
propagandaya kuvvet ver.ildi. Fa
kat butün bu prop&gandaya rağ
men Sofyada bir toknn nümayiş
ler ve birçok tevkifat yapıld1ğ1 
haber verılmektedir. 

JJ'I. Zekeriya SE.RTEL 

rumun Etimesuddaki tesislerini 
ziyaret etmişlerdir. 

Aralarında, Türk Hava Kuru. 
mu başkanı Şükrü Koçak, meclis 
Milli Müdafaa encümeni reisi ge 
neral Kazım Söğüttekin ve bazı 
mebusların da hazır hulunöuğu 

bu heyet, bilhassa Türk Hava Ku 
rumunun yeni yaptırdığı tayyare 
fabrikasında uzun müddet meş • 
gul ol.muştur. Türk işçisi ve Türk 
malzemesiyle yapılmakta olan 
tayyareler hakkında geniş malti -
mat almışlardır. Yeni tayyare fab 
rikasında yapılmakta olan ilk 
tayyare birkaç güne kadar uçuşa 
başlıyacaktır. 

İnqiliz Kralı 
Radyoda Bir 
Söylev Verdi 

Krala Göre: 
"Muzir Kuvvetler 
Yere 

Sulh 
Serilmeden 
Olamaz! .. 

Londra, 28 (A.A.) - Kral rad. 
yoda söylediği nutukda demiştır 
ki: 

Kral Borisin Berline gidişin 
denberi Bulgaristanda mü 

hirn hadiseler cereyan ediyor. 
Rralın bu seyahati bir müddet 
B!:1lgar efkarını da şaşırttı. Çün.. 
ku artık bu defa Bulgaristanın 
Alman istekleri karşısında bir 
kaçamak yol bulunmasına imkan 
kalmıyordu. Almanya Bulgaris -
landan müşterek davaya yardım 
etmek üzere mühim miktarda 
kuvvet istiyordu. Kral Berline 
gitmeyi kabul etmekle Almanla· 
ı-ın bu isteğini yerine getirmıye 
karar vermiş demekti. Nitekim 
Rralm Hitlerle görüşmesinden 
Sonra çıkan haberler, Bulgarista 
nın da ilkbahar taarruzunda Al. 
tnanlar.ın yanında dövüşmeyi ka
bul ettiğini ve istenilen askeri 
~erm.iye hazır bulunduğunu bil • 
dirmektedir. 

Size son defa hitap ettiğimden 
beri çok çetin ve endişeli anlar 

D~n. radyod~ bir nutuk geçirdik. Bayrammız altında çok 
soylıyen İngı1tere Kralı tanberi sulhun ve refahın nimet-

---, !erinden istifade etmişken şimdi 
• • ı• _ 1 harbin bütün facialariyle karşı -

Bulgar milleti Ruslara karşı 
harbetmiye meyilli değildir. Bul 
garların Ruslara karşı duyduğu 
sempatiyi anlamak için, iki sene 
evvel Sofyaya gelen Sovyet spor 
takımına yapılan karşılama mera 
Simini hatırlamak kafidir. O va. 

!aştık. Kalblerımız bu ımtıhan sa 
Sır Crıpps ın ılaşan mnıeııe~in_ ıstıra_bı~ pay_ 

H• d• t d k• atinde Avustralyada, yeni Zelan
ın IS an a 1 da ve Hindistandaki arkadaşları-

Temasları 
ki.t bütün Sofya halkı sokaklara 
dökülmüş, Sovyet sporcularını Hint Kongresi 
oteııerinden spor sahasına kadar F k I"' d 8. 
onmzlannda taşıyarak götürmüş ev a a e 1 r 
tu. Bulgaristanın kurucusu ve T 1 y k 
kurtancısı gibi sevilen ve zaten op antı apaca 
İslav o~an1 S~'?'etlere kar~ı Btı! ,- Yeni Delhi, 28 (A.A.) _ Sir 
~~Bas er er.~!1 h~betmıy~cegı- Cripps cuma sabahı basın toplan· 

ı ulgar hükll:metı de ~ilıyor tısında, şimdiye kadar yaptığı gö 
"e şark cephesıne asker gonder. rüşmelerden çok memnun olduğu 
tnekten kaçıyordu. Geçen yaz Ru nu söylemiştir. Mumaileyh sara.. 
tnen ve Macar orduları Sovyet h t b klif 
h b · · r k ttikl · h ld a en uzak bulunan azı te -

ar ıne ış ıra ~ erı a e, leri yeniden kaleme aldığını fa -
Almanlar Bulgarıstand~ as~er kat bunlarda hiçbir tadil yapd .. 
nlınıya cesaret ede~emışle.:dı. . mamış olduğunu bildirmiştir. 

. Bu defa artık mihver muttefı- Sir Cripps şöyle demiştir: 
ki ye m~addera!ım Alman za. - Tekliflerin kabul edilip edilmi-
ferıne baglam1ş bır devlet sıfatıy eg-· · ··ğ ed n Hı'ndı'stan _ 
l B ı · t k d · · d . yec ını o renm e e u garı~ aı:ın en ısın .en ~s - ~ Sonu· Sa: 2; Sil: 4 

mızla beraberdir. İktidarımızda 
olan bütün yardımı kendilerine 
yapacağız. Ve Amerikan kuvvet
lerinin şimdiden onların yanıba
şında yer almış bulunduklaı·mı 
bilmekle bahtiyarız. 

Şimdiye kadar çok azametli bir iş 
görülmüştür, Bugüne kadar sarfetti
ğimiz gayreti azımsamak, büyük bir 
hata ve hem kendimizi, hem müttefik
lerimizi çok zarara sokmak olur. M;ı
let bugtin her zamankinden daha bir
liktir ve şimdiki kadar çetin surette 
hiç bir zaman çalışmış defildir. Bu
nunla beraber daha fazlası yapılamaz 
manası çıkarmamalıdır. TaJcım halinde 
çalışmamızı islih edebiliriz ve etm~
yiz, 

Önümüzdeki nazik aylar zarfında 
yeni bir ateşle hem kendinize, hem 
başkalarına karşı yeni bir itimatla iş
leriniz ba1$ma geçmenizi sizden isti -
yorum. Ben, tamamiyle kaniim ki, 

m- Sonu; Sa· 2: sn: 7 
tenen vazifeyı reddetmesıne mı- l'J..~u ' 

kan yoktu. Fakat bunun memle-1======================== 

ket içinde yaratacağı fena tesiri y • T f •k 1 -----·· 
Önlemek için proyagandaya kuv. r enı e rı a arımız: 
\ret verildi. Günlerdenberi Bul - ı· 
gar radyo ve matbuatı bir koro 0. · ı · . d B t 
halinde bolşevizm düşmanlığı ve 1 um en e er 
Alınan dostluğu etrafında neşri- 1 
~at yapmaktadır. Bulgar muhar 1 
tirleri Rusyanm ötedenberi Bul.. ! YAZAN: MAHMUT YESAR 
~ar düşmanı olduğunu isbat eder 
~azılar yazmıya çalışmaktadır. "ÔIOmden Beter,. Mahmut Veaart'nfn guetem1z ------
.P'akat ~ütün bu propagandaya için yazdıQı en ıon eseridir. ıstırapla geçen bir h•· ------
\l'e neşriyata rağmen, Sofyada yab aUrUkleylcl bir llunla •nlatan bu roman, 
bir takım nümayişler ve birçok :r-------- Bir mUddettenberl tercOme eserlerden başka oku• 
tevkifat yapıldığı haber verll - yacak bir ıey bulamıyan ckuyucularımrzı, tekrar 
l'nektedir. ı mlllt bir romanın zevkine kavu$lu,.acaktır. 

Bulgaristanm ildnci bir kay - = 
gıısu da, Bulgar ordularının şark i 
cephesinde bulunmasından istifa. i

1 de ederek müttefiklerin Balkan -
lartla bir cephe kurmıya teşebbüs ı• 
etmeleridir. İnanarak veya inan
l'rııyarak: Al.manyaya karşı ileri ı 
sürdükleri mazeretlerden biri de •

1
• 

hu olmuştur. Hatta bu ihtimale 
inandıklarını göstermek için ce.. 
bup hudutlannda müdafaa tah -
kirnatı yapmıya başladıklarını 
Cösteren haberler vardır. 

ZAFER! 
~anya Geçen Harpte Nasıl Mağlup Oldu? 

Yazan: CHURCHlLL Çeviren: lLHAMl SAFA 
(lnıilia Baı•eklll) 

ikinci dOny• h•rblntn Q90ncO yth lçlndrytz. Bu harp n•
•ıl ve ne zaman bitecek? Bu aualln cevabını, geçen har• 
btn hlklyelerlnt okuyarak tahmin etmek de gUç deillldlr. 
ÇUn1<U geçen harp de DçDnoD yfün. ,,allı yukal'I bugUnkD 
hart:ıl hatırlatan prtlar içinde glrmtftl. O vakit de Al· 
manya her terıfta muzafferdt. O v•klt dı mOtteflkler 
hlll tetebbUaU etlerine •lamamııtardf. Böyle otduOu hat· 
de Almanya nasıl mıölOp oldu? itte bu ıualln cevabını 
lngllterenln bugUnl<U batveklll Churchlll veriyor. BugUn 
için bundan dıha meral<lr bir yazı olama:t. unırfa. 

Her 
TAN 

Tefrikamızı Y arınl<i iki 
Sütunlarında 

Yalnız bütün bu vakalar için· 
de dikkate şayan olan nokta, Bul 
gar Başvekili söylediği nutukta 
l3ulgaristanın cenup do~~a va -
2ife göreceğini bildirmesıdır. Ya
bi bütün tahminler hilafına Bul- , 
~ar ordusu şark cephesine gitmi. 
)erek Balkanlarda mı vazife göre 
tektir? Bu takdirde Bulgar ordu ':..----------------·----·· .... -............ 1:!fi. Sonıı; Sa: 2; Sü: 3 

Okuyunuz 

= 

Bulgaristanın 
Takip Edeceği 
Yol Çizilmiştir 

• -0--. 

Refahımız için ilk 
Bolşevizmin 
Edilmesidir 

Şart 
Yok 

"Slovo .. Türk • Bulgar 
Dostluğunu Belirten 

Makale Neşretti 

Bulgar B::ışvekili Filof 

Sofya, 28 (A.A.) - Bulgar 
Baş,·ekili M. Fil of, Sobrania 
meclisinde şu sözleri söyle -
miştir; 

"Bugiin A vrupanın aldbe -
tini tayin edecek olan sava~tıa 
atıl değiliz. Bulgar milleti -
nin, hürriyetini ve istiklalini 
korumak için zaruri olan bü. 
tün fedakarlıklara ve bütiin 
gayretlere, müttefiklerine im
kanın müsaade ettiği nisbet
te tam bir yardımda buluna -
rak mazide olduğu gibi her 
zaman hazır olacağına kanaa
tim vardır. Bnlgaristanın ta -
kip edeceği yol, kesin olarak 
çizilmiştir. Ve bu yoldan her 
aykırı gidiş, bizi ancak zara. 
ra ve bozguna götürür. 

JttiT Sonu; Sa: 2; Sü: 2 
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Sovyet Rusyada ilkbahar taarruzu için hazırlanan 21rhlı otomobiller 

i n CJ i ı iz ı er 1 ffi!lflG:IUZ@:D 
Fransaya .Sovyetlerin B·irmanya 
Dün Asker Yeni Bir Muharebesi 
Çıkardılar Muvaffakıyeti i>evam · ~diyor 

Saint - Nazaire'e Bir 
Taarruz Yapıldı 

-
Almanlar Leningrat 

Önünde Bir Kilit 
Mevkiinden Çıkarıldı 

Japonlar Bir Şehre 
Çok Ağır 

Taarruzda Bulundular 
Almanlar, Teıebbüsün Moskova, 28 (A.A.) - Sovyet Yeni Delhi, 28 (A.A.} - Bir• 

Akim Kaldığını ve Birçok gece tebliği' manya tebliği: 
E i Ald ki a·ıd· . 27 mart günü cephede önemli Tungu cephesinde durum iyi. 

5 r 1 arını 1 ırıyor hiçbir değişiklik olmamıştır. leşmişe benziyor. İrrauadi cep-
Londra, 28 (A.A.) _ Neşredi· . 2~. ~a~tta .. ıs __ düşn:an tayyare· hes_inde, T~gu. bölgesindeki son 

len bir tebliğde deniliyor ki: sı duş~ulmuştur. Bız 9 tayyare gelı~meler .. uze~ıne . hatlarım~ 
Bugünkü cumartesı sabahı ilk kaybettik. . yemde? ~uzeltilmesı gere_kmiştır. 

saatlerde Saint Nazaire'e karşı . .27 martta Mosko~a .. c~~~~a Prome m~ ce~ubunda Bırmanya 
yapılan bir küçük taarruz esna • ı~ı Alman tayyaresı duşürülmuş lı muhtelıt m~rezelerle Japon • 
smda her üç servise mensup bir- tür. lar ve mahallı soyguncular faa. 
lik:ler müşterek bir hareket yap- Almanlar, Leningraıta bir liyette bul~.makta iseler de bu 
mışlardır. Kuvvetlerimiz üslerine mevkiden çekildiler cephede h~nuz te~as ol~aınıştı:. 
döner dönmez yeni bir tebliğ neş Irrauadi cephesınde bır şehır 
redilecektir. Stokholm, 28 (A.A.) .-: Svens.. şiddetle bombalanmıştır. Yangın 

bıgiliz hücumu akim k_a Dage~~de~ ~a~etesının husu· bombaları atılmış ve şehrin ~ört 
sı muhabırı bıldırıyor: te üçü harap olmuştur. Askerı ha 

bırakıldı Leningrad cephesinde iki gün sarlar pek az olmuştur. İnsanca 
Berlin, 28 (A.A.) _ Alman süren şiddetli muharebelerden kayıplar da çok azdır. 

başkomutanlığının bildirdiğine sonra Almanlar bir Kilit mevki· Rangon'a bir Japon 
göre, dün gece İngiliz deniz kuv ini bırakmak zorunda kalmışlar. • • 
vetler1 Saint Nazaire'e asker çı. dır. Ruslar 15 kilometre kadar filosu geldı 
karmağa teşebbüs etmişlerdir. ilerlemişler ve Leningrad - Nov- Ankara, 28 (Radyo Gazetesi) 
hücum birlikleri sahil hava kar- gorod demiryolu üzerindeki Al • Haber verilditlne göre, bir Japon 

-=============-=- şıkoyma bataryalarının ateşi al· man münakalelerini kesmişler • deniz filosu Ranıon limanına ıetmiş-

YAZ SAATi• tına alınmış ve agıw r zayiat ver - dir. ı' tir. Bu ku?Vetlerin önümüzdeki gün-
~ Sonu; Sa~ 2; SU: 3 

mişlerdir. Çıkmağa muvaffak ==~~l:!fj~=$o=r.=.u=;=S=a~: ::::=2:=S=ü=: =7=~:;:::::==;;""'="~======-== 

TATB I
• KATI olan kuvvetler. Süratle sarılmış 

Çalışma Saatlerinde 

Değişiklik Olmıyacak 
Ankara 28 (A.A.) - Başvekllett~n 

tebliğ edilmiştir: 
ı - 31 mart 1942 sah gününü 1 

nisan 1942 çar:ıamba gününe bağhyan 
gece saat 24 de bütün memleket da
hilinde saatler 1 saat ileri ahnncaktır. 

2 - Yaz saatinin tatbik mevkiinde 
bulunduğu müddet zarfında tarifeler
de ve mesai saatlerlnde umumi hay'ltm 
her gün bir saat evvel başlamasını 
istihdaf edecek gayeyi bozacak hiçbir 
değişiklik yaptlmıyacaktır . 

Cenubt Amerika 
Mihverle Harbe 
Girmek Üzere 

ve Alman kuvvetleri tarafından 
yok edilmiştir. Elimize birçok e
sir geçmiştir. Müteaddit düşman 
deniz birlikleri batınlmış, diğer 
leri kacmış1ardır. 

Hücum nasıl oldu? 
Berlin, 28 (A.A.) - "Tebliğ,, Hu

susi bir tebliğle de bildirmiş olduğu 
üzere İngiliz deniz kovvetleri Saint 
Nazaire denizaltı üssüne taarruz et
mek ve limanm bendini tahrip etmek 
için La.ire nehrinin aizrna asker Çt

karmafa teşebbüs etmişlerdir. Bendin 
]rapısma çarparak orasını atmak ü
zere infilak maddeleriyle dolu eski 
bir Amerikan torpido muhribi Alman 
bahriye topçusunun ateşi altında da
ha hedefe varmadan havaya uçmuştur. 

ftJJr Sonu; Sa: 2: Sü: 1 

Adliye Vekaleti 
Bareminde Bazı 

Değişildik Yapdacak 

----~---- ---- "\ 
( ASK"°ERi VAZIYET) 

. . .. .. 

MALTA ADASI 
Mihver Taarruzuna Karşı lngilizlerin Büyük 

Strateiik Ehemmiyeti Olan Bu Küçük 
Adayı Müdafaa· Edebll~eleri'Çok.~üçtür 

r;:a;n~ ~mt1i ~n: ;u:' ~_1 

Ankara, 28 (Radyo gazetesi) - Ar-
jantin ile Şiliden başka mihverle si- Ankara, 28 (TAN - Adliye 

Ak.denizde, bir kafil~yi himaye e-1 tamirdelerdir, :iahut İtalya d.onanma
den İnglllz deniz kuvvetleriyle İta!- sı, dört beş İngiliz kruvazörünün hi
yan deniz ve hava kuvvetleri arasın· maye ettiği bir kafilE::Ye teca\liliıü gö
da üç gün devam eden bir muharebe ze alamıyacak kadar manev1 bir ~d 
cereyan etti, Muharebelerin Pazar retslzliğe .füşmüştilr. O, a.ı:ıcak yiik
günü başlayıp ancak Salı günü ka~i- sek süratli ve irabınd<! yol verip sil
lenin Maltay.ı muvasalatlyle niharet ratle muhqrepe sebasından .uzaklaş.a
bulduğuna na:ı:aran, kafilenin Malta- cak birliklerini bu işe tahsıs edebıl
dan en az yedi yüz kilometre mesa- mis ve bu btrJiklerde kendllerlnden 
fede, yani Sardonya adasınm cenur çok lruvv.etstz 1rıgillı. gemileri 6nün
batı açıklarında iken mihver kuvvet- de ge~ekten biraz zor görünce sa.
leri taraftndan keşif ve taarruza uğ ı vusmaktan b:ı.s!ca bir şey yapama-

yasi münasebetlerini k~m.iş olan Ce- Vekilliği, barem kanununun bir 
nup Amerikası devletlerinin mihverle sayılı cetvelinin vekilliğe ait kıs
harbe tutuşmaları ihtimalleri belirme_k mda de-i iklik a mak üzere 
tedir Buna sebep bu devletlere aıt m g ş Y P 
ticar~t gemilerinin mihver denizaltı. bir kanun projesi hazırlamıştır. 
tarı tarafından batırılmış olmasıdır. B . .. . t lıkt n 
Gelecek hafta başında toplanacak kon U proJeye gore, asıs an a 
feransa büyük bir ehemmiyet atfedi· tıbbı adli, teşkilatına geçmiş olan 
liyor. doktorların maaşı 35 liradan 40 

liraya çıkarılmıştır. 

ram.ış oldulu anlaşılıyor. mıslardır. , · 

Mısırda Ayan Seçiminde 
V eft Partisi Kazandı 

Kafileye, Uk gün. ta~n.ız eden İtal · İkt ıı:ün devam eden hava taarruz• 
yan deniz btrllkler!nın kuvveti hak lannd.a. ve bu . taarruzlara iştirak. e
kmda elJmizde tam b!r mahlmat yok den mf.}lver . tııyyarele~~n adedın~ 
tur. Yalnız Maıtaya bu kadar uza' nazaran kafilenin verdıgı. az zayla 
mesafede iken keşfedilen ve vasat şayanı hayrettir. İngiliılenn bir kru
siirati nihayet on bes. mU olan bb vazör fle Oç des!royerlerinde yaptl~n 
kat.ilenin önllnQ kestirerek bunu. malı I hasarn:ı .derecesi hakkında bir bllgı
vetmek, İtalyanın slmal veya cenup mlz yo~~ da. biltün İngiliz tebllğle

Ayni proje ile ceza ve tevkif herhangi bir llmanmda bulunan ltal- ı rinin kafUed~n yalnız bir ıemt kay-
ya donanması içjn peklll mümkün· bedi~iş oldu~ ha)clnndald katt lf~

evleri müdür, memur, kltip ve dü İtalyan dor.arunası, biltiln bir ka- delenne. naLaran, harp .. gernilerinın 
doktor kadroları da daha ziyade fil~ ile buna refakat eden İnıfl!z de- ı kafileyi. korumak ftin yüksek bir !e
genişletiliriekte ve bu memurla • n1z kuvvetini imha edecek bir fırsatı dakArlıkla ~arpf$tıldarım ve ~nu dil~
ra hizmetlerini doldurdukça ter • göz göre göre kaçırın~. O lulde bu f manın ıözilnden !akl~~ ~çl~. mü
fih imkanı verilmektedir. donanmanm büyük zırhlıl.an ya .hlil.A l:lfr.. Sonu, Sa. 2• Sil. 5 ı 

Kahire, 28 {A, A.) - Ayan kısmt 
seçiminin katı neticesi anlas1lmış, 15 
Ur.erinden 13 Veftd namzet kazan
m ıştır. 
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- Ha]Ur, buraaı deiU efendim. B:ı 
koşke taımalı bir ay olc'u. Bizden ev
velki klracılar olacak. 

- Acaba bir maliımat alamaz mı
yım? 

Bu sırada kôtkün orta katından bir 
pençcre açıldı; yaıhca bir kadın ıor
du: 

- Kimdir o kızan? 
- Eski kiracıları soruyorlar ... 

Yazan: iRFAN BEHCET 

Y•• seklinde sösleriaden dökiliJW
du. Hıçkırıklarını boimalı: için çan
tasından çıkardılt mendiH atzına tı
kıyor, için için ail17ordu. 

- Ah nvrucuiuml KJmblllr beni 
ne kadar tel'in ettin ..• 

Ali Safinin son arzusuna 73pmamaaı 
onda o kadar büyük bir hicrao uyan
ılın10rcha ki btitiln P7retlne ratmen 
kendini tutamı10rda. 

- Neden alb10nanu? Mustarip 
miainiaf 

Tavuk Fiyatları da Bir 
Miktar Yükseldi 

Et narhr kaldırıldıktan sonra ilk o
larak dün mezbahada 349 karaman 
kesllmiftir. Karamanların canlı satışı 
72 kurut Qzrefnden yapdmqtır. Bu 
ftyata 16re, kasaplar karamanlarm 
kilosunu 140 - 145 'kunııa satabile
ceklerdir. 

TAN 

Ay Başından itibaren 
Petrol Tevzi Edilecek 
Petrol Kullananlara Karne Veriliyor 

1 Nisan Çarşamba gUnUnden itiba
ren petrol IAınbaıır yakttiı teıbit edi
len evlere petrol tevziine baılanacak
tır. Hazırlanmış olan listelere göre. 
bu evlerin her birine üçer aylık pet
rol karneleri Vf'r•lm•slne baılarunış
tır. Bu karnelerin her eve temin et-

Petrol karnesi alm.amq olanlar la.ee 
Müdürlüğüne 'mfiraraat edeblllrler. 
Petrol ile lşliyen motörll bulunan mü 
esseselere ayrı bir şekilde petrol ve-
rilecektir. Bu gibi sanayi müessese
lerinin e~lce t.sblt edlimiş olan 
lht,.iac:lan yenldP.ft incelenmektedir. 

Gençlik 
Klüpleri 

Yaz Devresi Çalışma 
Programı Hatırlanıyor 

Beden Terbiyesi Blflıe ba,tanlrfı, 
gençlik kHlplerlnin yaz devresi çalııı
ma programlarını tesbite başlainıştU', 
A;yrıca gençlik klilpltmne )'azılt 18-
19 yaşındaki •enderin ka71tlan ye -
nıtenmfttır. İıtınbul Ye kazalarda 
6281 mükelJef bulunmaktadır. 

28.3.HI 

DiKKAT: 
Odun 
Narhı 

ve Kömür 
Etrafında 

Odan ve mangal k8mDrtl •· 
knlt.nın h.,.U. enlmad ... nı ••· 
hlı mevauu ederek, bu iki madde 
Uaerlndekl 11arhın kaldtl'ttmaanı, 

bu euretle gblı ve f4hlt ubflerın 
ISnlenmeelnl temenni etmlftlk. 

Fihıre 'ilive etti: 
- Ali Safi beyi. 
Ya,lı kadm: 
- Bıı ıeldill.miz ıaman kCSı'ı bot

tu. Dortyol aizmdaki kahveden sorua. 
Mahallenin eski muhtarı vardır. O ıi
ze maHimat verebılir. 

Bu ıualden birdenbire irkildi; cle
mindenberi yanmda duran bu adamı 
cörmemlıti. 

Dl1n 8)'1'1Ca 2000 'kuau kesllrnietir. 
Gelen kuzu mlktan arttrtr için satış
larda dQJ(lkUlk kaydedilmiştir. Bir 
kilo kuzu eti HO kuruea satrlmakta
dU". 

tiği petrol dokuz litredir. Her eve bu 
suretle ayda üc litre petrol verilmiıı 

olm:aktır. 

Kazalara verilecek petrol kaymakam- Fabrika ve müesseselerdeki erkek 
larm ve iaşe memurlartnrn müraka- mQkelleflerin listesi de bazırlanmak-

8u temennlmlH lftlrak eden 
karllerlmlzden dlleklerlne teroD• 
man olduftumuz totn tqekkDr 
mektupları •ldtk. au aNda bir 
karllmla meeeleyl blraa daha in• 
cellyerek diyor ki: 

- Odun ve mangal klmDrD fi· 
yatlal'I hem kaldırılmalı, "ellC de 
yeniden nerh konnuyaoatı itin e· 
dllmelldlr. ÇDnkU ı~en sette o• 
duna 560 kurut narh kondulu 
zamen nnaf bu flyt!t Dnrlnden 
mal ahp depo etti ve utate bat• 
•adı, aır mDddet eonra n•rh 510 
kurup indirildi. •anıf da zar11· 
nna •tıı yaptT ve m•lrnı uttık· 
ten eonra mal getlrtmedl0 timdi 
odun narhı 580 kuruttur. Fakat 
eenaf nerh yine lndlrfllr korkueu 
ile mal o-tlrtmemektedlr. 

bPsl :ıltrnda fPv7i olunacaktır. tadır. 

Fihire, birdenbire kendini bu toııclu 
yollarda o kadar 7alnız ve Jdmıeslz 
ıordu ki, hemen dört10l aiıının bu
lunducu istikamete dolru kottu. 

Kahveye ıirdiii saman içerde po
turlu iki adam t.lwnbil 0111u10rlardı. 
Kahveciye ıordıı: 

- Burada eski mahalle muhtan 
varmıı ... 

- Muhtar Ali alı. Ne olacak? 
- Azıctk onu c8recefim. 
Kahveci. kahvenin arka bahçesinde, 

çardaltn altındaki peykede uuıuın bir 
adamı dürterek uyandırdı. 

- Ali ata. Seni iıtiyorlar. 
Muhtar sözlerini ovuıturuyl)rdu. 

K rtısında bu cüıel ve ıenç kadını 
gorilnce derlendi .•• 

- Buyurun. 
- Size Hacı pa~anın kötkilnil TUtan 

Ar Safi beyi soracaktım. 
Muhtar yorgun bir at ıibi iri diı-

1 ini göstererek esnedikten sonra: 
- Ha 1 Dedi. Şu merhum olan beyi 

mi sordunuz? 
F&hirenin birdenbire bofumda bir 

tce11ür diifümlencll, Dislerinin balı 
ozulerek peykenın üstüne yxiıldı. 
- Öldü mü? 
- Öldıi zavallı.. ReW hoş olsun. 

Koııkü onlara ben kiı:alamıııtım. Hacı 
patanın hanımefendi burada oturmu, 
köııke ben nezaret ederim. Sim4iki iri· 
racıları da ben buldum.. 

- Hastahiı neydı? 

- Bılmem.. Kız kardqi beraberdi. 
Bır kaç defa doktor ıetirdiler .. Kir 
etmemııı. Ecel celdi cihana, b&5 ağ
nıı bahane. Az yap, çok yaııa; akı
bet ıelir başa ... 

Biraz daha kalsa kendini zaptede-
mıyeceğini anl17arak çrlrtr. 

İskambil oynıyanlar sordular: 
- Ali ala bel Klmmit bu kadın' 
- Hacı köşkünde ölen delikanlıyı 

soruyor. Yavuklusu mudur, nedir? 
Ne yapacaftnı bilmiyordu. V11puru 

beklemek için yolan kmannı!tt! sı
ralardan birine otarda. Kendi kenclf· 
ne: 

- Yavrucuhml Diyordu. Beni tın. 
dadına ı;aiırdıiın halde 7etifemediml 
Kocasına karıı kalbinde biriken kin 

Alman Donanma11 
Norveç Sulannda 
'Ankara, 28 (Radyo gazetesi) -

Londranın crnliihlyettar mahtillerin
d n bıldirildığine göre, Tirpitz, Ami
ral Sehere ve Princ Öygen Alman 
h rp gemilf'rl Norveç sahillerinde 
T ondhelm llmantnda bulunmaktadır. 
Gne senau ve Srhıımharh harp ge -
milerl Klel ve diğer bir Abnan lima
n da bulunmaktııdır. Bu itibarla İn
gilizlerin bu Nc.rveç limanına devam
lı ve kesif hava taarruzu yapması 

beklenmektedir. 

Renauld Fabrikası Yeniden 
Kurulacak 

!.ondra, 28 (A.A.l - Genel olarak 
fyi haber alan tar.ıfsız bir kaynaktan 
ö enlldiğlne göre, kendi adını taş!
yan fabrikaların sahibi Louia Re
n uld Billanrourt nzerlne TcrPılan tn-

1 z hava ku"'-etlert akını Htıasında 
hrlp edilen fabrfkalartnm btnalan

nr tekrar inşa etmiye karar vermif• 
ti . Almanlar, blnalarm tamtri ıetn 

zumlu olan inşaat malzemesini ken 
ine vermek teklifinde bulunm~-

1 rdtr. Bununla berıtber yeni fabrika
) rın eskilerin yerlne yapılıp yapıl 
mıyacağr belll detlldlr. 

lncı!Ezler Fransaya 
Dün Asker Çıkardı 

- Affedenlnis. Kantmın hakkım 
7ok ama. aizi böyle allarken cörilll\."e 
ben ele miiteeaılr oldum. 

Bir ne tiıtUnde yakalanmq cibl. 
birdenbire s8ı yatlarına faırla •erci. 

O, dnam ediyordu. 
- Kederiniz ölUm acısına bı:nnml· 

yor; ölüm olma1m da liıt tarafın" ça
re bulunur. Milteeair o!maym, .• Oenç
alnls, sillelıini•.. Sise allamak ya
kremu. OWecü, eilenecek saman•n11. 
Ben ba elembı nereden ıelditlni kef. 
fedfyonan.. Tam Uıtune vunnutum 
haf .• Adam liıdel Ne olacakf Amaı
:ranm bardatr, biri olmua biri daha!. 
Bir çiçek ile yaz olar mu? .. Sakın bn
dlnl.ıe bayle te71erl den etmernls. 
Yazık defli mi ııbd Ataba llZ "öyle 
röı yaır dökerken o hakikatsiz -ıeler 
1apıyor? Zevkinde ıafaarndaclrr .. 

Yanmda nnı ,..,, .. ıaytenen ba 
sCSılert h~ cllnleml10rclu. 

- G8rdilnils mil? lıte b67le makul 
olmalı ... 

Erkek a1aia kalktı. Yelelinin ce
binden çıkardıft saate baktı. 

- Gidelim mi? 

Bir müddet Gnce ıehrlmlze ıetlrl
len bir sQrQ koyuna t.tenilen llya1 
verllemedlll icln ıürll tekl'ar Erzuru
ma ıönd•llmlıtlr. 
Yakında kara karamınlarm şehri

mize bol miktarda ıettrllecetl sand
maktadU', 

Tavuk ligatlan bir 
miktar 111Jbeldl 

Yalova kllylerlnden tehrimlze ta
vuk ıönderilmeslne mahalU mülkiye 
memurtarmln müsaade etmedikleri 
bildirilmektedir. Bazı mutavauıUarm 
köylerden yarım liraya tawk toplıya
rak İstanbulda iki liraya satmaları -
nm bu yasala sebep oldulu ileri sü
rillrnektedlr. 

Bu ,.O.den plyasa7a u tawk geti
rflmesf, kesilmiş tnvuk fiyatlarının 
üç liraya kadar yUkselrnesine sebep 
olmuetur. 

Cnap •ermecll, fakat batını önüne iki Kişi Kömtlrle Zehirlendi 
fı}frek atrr adımlarla onan ark:ıım· Bin" Öldü 
dan yürlidli 1. 

SON 

Boş Bir Evde Bir 
Ceset Bulundu 

Alemdarda Ki\ltur blrllllnde çalı
şan Melik ve Taci odalanna iyice 
yanmıyan mangal koydukları için çı
kan ıaılarla sehirlenmlşlerdir. Melik 
ölmüı. Taci hastaneye kaldtnlmqtır. 

lsvlçre ile Ticaret 
Anlasması lmznlandı 

Ankara, 28 (A.A.) - Bir müddet
tenberi Ankerada mUza,!<ere edilmek
te olan Türkiye - İsviçre ticaret ve 
tediye anlaşması bugün Hariciye Ve
kllllff nde TOrklyt' ndına Hariciye Ve
killiği Umumi K fttlbi blrlncl muavini 
birinci smrf Orta Elet Cevat Aelkalın 
ve Ticaret Vekllllll Müsteşar vekili 
Cahlt Zaman~l ile bvtçre adma İs
viçre murahhas heyeti "isi Federal 
delere Ebrar.:i &rasmda imza edilmlt
tlr. 

' Bulgar ticaret heyeti 
Ankaradan g~ldl 

Türkiye - Bullarlııtan arasmda ya
pılan yeni t!caret anlapnaıt mUzake
relerinde bulunan bet kltfllk Bulgar 
ticaret heyeti Azası dün Ankaradan 
şehrimize ıelmlftlr, Heyet relal Bul
gar Milli :S.nkası MüdUrü Toçet dün 
arkadaşlarlyle birlikte sehrlrnlzf ıez
miştlr. Bullar heyetinden Uc kiti bu
gün memleketlerine dönecekt.rdlr, 

Beyoğlunda Gülbaba sokailnda 
maili fnhjdam oldutu için bopltdaıı 
bir evde 45 J&Jlftda tahmin edilen bir 
erkek cesedi bulunmuştur. Ceset mor 
ga kaldırılmıştır. 

Yapılan ticaret anlııması kartdrklı 
takaı esaslarmn istinat etmektedir. 
Bulprların mf!mleketimlzden almak 
istedikleri maddeler araamda pamuk, 
balmurnu, kitre. seytlnyal. ze,.tin; 
balık, yatlt b:m tohumlar, palamut 
ve hOIAsasr, kuru meyvalar bulun
maktadır. BulıerJstandan da menle

Ü niversltede Bir itfaiye ıcetım1ze tant1etu miktarda mangal 
• • kömürll. muhtelif ıanaff maddeleri 

Ekibi Teşkil Edilıyor getirilecektir. Bulgerlstan, transit su-
. . • . retiyle ıelmlı olan mallardan bir kıs-

Unfvenıte rekttirlUiU edebiyat ve d bize verebilecektir Bu mal-

:;~RADYO 
fen falriilte1erl müeterek binasmm ı mi mı a d kllıt mukavv~ .. ıvı tel 

da h • b' . r . ar arasın a , . ., . 
yanmasın n aonra uıaıu ır ıt aı- b d ı mal·-e vardır He-

• k"b' k"J t . 1c 1 • ve azı em r '"''"' . 
yİef ~ 1 1 ~eıbi'· 1d.~ mıyef darar vermb_şt~. yetin diğer azası bir müddet şehrl-

8t1G0NK() PROGRAM t aıye e.. ort ne er en ve ır .. - . d k 1 ak \'e lhr- cat blrlllderly-. d .. kL 1 k k dil . mız e a ac " 
1.30 Pıosram 
t.U Mllılk (Pi,) 

mır en mure .. ep o aca , en erıne 1 . 1 1 t sla d bulunacak-
u.oa Dına Orketttası lilsamlu malleme itfaiye müdürlilfü t" pıyasa ar a eına r a 

S.45 Haberler 
ı.oo ]Jarılu 

l:::: ~~::::: tarafından temin edilecektir. Ahtap 1 ır. 
ı uo Haberler btnaluda bplanan bütiinbüyük müee-1 

t.U Em ·ıaa11 
r:a.ao Pnsn• 
12.u Tllrklller 
12.49 11aıı.1n 
U.00 Pa•I 
U.30 Orteıtra 
11.00 Proırua 

::.:: 1-.!::' daııllan .... 1er Ye tlr•etıer a...ı ltfai7e e- Alt Fi tl 
flt.15 XODUlftll kipleri te$kil etmek için teşebbüslere )ft ya an 
~~:;; ~:!. lıirlemlılerdir. Haıul itfai" ekipleri, Altın sat11lnn Qzerfnde bir tebed-
ıı.H lloafiı · <ıfc~ Beledi:re ltfal:r• mildlrlülG emrinde dili 7oktur. Blr altm 3560 kuruftur. 
22•30 Haberler maa-- bir müddet l .. 1nde ,.ahtacak Bir -am külçe 480 kuru..+·- ııatrl-2Z.4S ICapanıı ,,_ .,. ,. e• 11..,• 

lar ve ıtaJ ctireceklercllr. mıştı:r, 

Bulgar Baıveklll 
Diyor ki: 
ta- Bnstınh 1 incide 

PASifiK HARBi 
1268 Ehı~ 1 incide 

ler içinde batıya doinı yaklaıması 
imkln içindedir. 

Avıısıralıa tebliği 
Sydne:r, 28 (A.A.) - Cumartesi teb

liii: Port Moresby 11 mart ubahı 
diipnan ta;yarelerl tarafından tekrar 
taarruza uframıetır. Bu taarruza 'lit 
tafaillt henilz ıelmemiıtir. Avustralya 
han kuvvetleriyle deniz tayyareleri
nin Koepanı'a yaptıkları taarnız hık 
kmdald :reni haberler, eok mlikemmel 
neticeler almdrtrm dıtermektedlr. 
Bir ıeaıl tam bir iabetle tlddetli n
rette J'Ulllr bir halde brrakdmqtrr. 

Ta718relerimt.ln hepe! üalerine dön 
m6ıtfir. 

BukJarlstancla Neler 
Oluyor? 

Akibetlmlz müttefiklerimlsin lkibe
tine 117rJlmu tekilde bathclrr. Mem
leketimizin refahı, yeni Anapa ca• 
mlaaından ayn bir ıe:r olamaz. Ba 
:reni nizamın teeuüail icln ilk ıart, 
Avrupaya ve onan asırlık medeniye
tine kartı ötedenberi mncat en bü)'iik 
tehlikelerden birini teıkll eden bol
ısevizmfn yok edilmesidir. Bulıar mil 
!eti ıimdiki beynelmilel hldiıelerle 
münıaebetH olarak kencllıine tevdi e
dilen bitin nzifelert, ordaıu saye
ıinde cereii cibi ba .. nnelrtadrr. Bal 
ıar milleti, iyiden iyiye ıunu kav
ramalıdır ki her ne kadar döfföımü-
7onak da bziın icln mncut olabilecek 
biltiln tehlikeleri ve bütfln &devleriy- tlJ1'" Blftarafı 1 incide 
le harp halindlYlz. Vazifemlı bize suna verilen vazifenin mahiyeti
maneviyatımuı cok yüksek tutmafr, ni ötrenmek herhalde meraklı bir 
ciizel Bulrariıtan. toprafımmn bah- şey olacaktır. Çünkü Bulgar or
fettJil btitlln lmklnlan ltleterek 19- dusu cenup doğuda ya Yugoslav 
tilıaal!mizi kabil oldufa kadar arttır- yad bir ilkbahar k ba 
matı emretmektedir." a .. ıyamım L 

Bul&ar Baıveklli ı6ı1Hini eöyle bl. ~_.~!~yapma 
tfrmlıtlr: yı uze.n.&nı .u&&U,.ır ve yahut Al· 

'1ıtikbalimlze cesaret ve it!mat ile manyamn orta fal'k pllnında bir 
balrahm. Bacünkü dttte bu .a:rede rol oynam.ıya memur edilmiştir. 
lbrk oluruz. Şimdiye kadar ödev- Bulgaristanda geniş otomobil yol 
!erimizi m .. affakryetw :.erine retlr - lannm yapılması, yeniden tayya
mis olmamız bUtiln Bulıar. aıilletin!n re meydanlan inşası da bu plan. 
memleket makadderatmı kıyaıetle 1- la alakadar mıdır? Bu zaviyeden 
dare eden Krahnm etrafında toplan- baktığımız zaman Bulgaristan 
mış buhmmHmdandır... meselesinin hAIA tam mAnasiyle 

Bir Bulgar gazetesinin aydınlarunadığına hükmetmek liı 
doıtpı nqri11atı zımpllr. 

Slr Cripps1n Hinclis· 
+andaki Temaslan 
~ Baftantr 1 lnelde 

dan ayrılmak tasavvurunda de • 
lilim. On gün içinde bu hususta 
bir fikir edinebileceğim. 

Mumaileyh, Gandi'yi tekrar 
görmek ümidinde bulunduğu ~la· 
ve etmiştir. 

Hint kongresi fevkalfide 
bir toplanıtı yapaeak 

Allahabld. 28 (A.A.) - Hint 
kongresi reisinin bildirdiğine gö
re, üyelerden birçoğunun tafobi 
üzerine kon~nln daimt komitesi 
olağan üstü bir toplantıya çağı. 
rılmıştır. Komite 31 martta Yeni 
Delhide toplanacaktır. Kongre 
ikinci reisi Crippse verilmek üze 
re kongrenin görüşlerini bildiren 
bir muhtıra hazırlamaktadır. 

Bir Hind lideri lngUtere 
ile anlafamagız diyormrq 
Berlln, 28 (A.A,) - "D.N.B,,, Rint 

milliyetperver partisi ikinci reisi Sub
has Şandrnı Sir Stofford Crlpps'e hi
taben bir açık mt'ktup netretmlliri. 

Metni meçhul bir rad70 merkezi 
tarafından da netrf'lllen bu mektupta 
bilhassa şöyle denilmektedir: 

Sömikok ve Moden 
Kömürü Geldi 

Dün Yelkenci v•puru bin bet y1lz 
ton silmikok ,.e Tan vapuru da bin 
beş yüz ton maden kömürü getirmiş
tir. Evvelce getirllmlt olan diler kö
mürlerin tevzisttna devam edilmek
tedir. Nlsanm birinci l(lnOnden iti
baren daha geniş ölçüde slSmlkok tev
zflne baılanacaktrr. O güne kadar da
ha bir vapur kömQr ıelecektlr. Bu 
wretle her iki cins kömürlln tenline 
tahsil edilebilecek miktan artmıe bu
lunacaktır. Etibank k6m0r subesl, 
kömürleri bitmiş olan kalörlferll a
partrmanlara tonu on beş liradan ku
ruçeşmede teslimi maden kömQril ver 
melttedll'. Kamyon ve bosaıtma mas· 
rafı ton basmn 3.!S - 4 Ura kadar 
tutmaktadır. 

Krema Yatları 400 
Kuruşa Satılıyor 

Peynir ve 10lurt imal edilen böl
gelerde yüksek fiyatlarla mukavele 
yapılarak ba~nılan .Otlerden daha 
ziyade Jmınıa çıkarılmaktadır. Bu 
yüzden bu sene be7u peynir fmalA
ttnm da çok noksan olacağı söyleni
yor. Çıkardan kremalardan tereyal 
ve kısmen de sadeyal yaprlmaktadır. 
En iyi bir tereyağının kilosu 360 -
400 kuruş arasmda satılmaktadır. 

Dün Vilayette Bir 
Toplantı Yapıldı 

Dün Vlllyette bir toplantı yapıl
mıştır. Toplantıda Vali, Vali Mua
vinleri, Toprak Mahsulleri Onst U
mum Müdür muavini ve Bölte iaşe 
Müdilrü MUmtaz Rt'k hazır bulun• 
muıtur. Toplantıda ıehrin son iaşe 
dunm:ıu tınrinde fikir teatJal yapd
m11o ekmeklik unbrm d.ıJmıerılercll 
dijer maddelerle karqtırılıp kartştı
rılamı7&CAIJ meselesi, )'eni ekmek 
karneleri. taıe Müsteşa:rlrlmm burr
lamakta oldufu yeni kararlar etra
fında konuşulmuştur. 

ASKERİ 
VAZIYET 

temadiyeon ve bOyOk bir maharetle 
sis perdeleri yapmrı olduldaı1 anla
şılıyor, 

fnıtllz teblltlerlnde, bu muharebe
l@re kendi hava lmvvetlertnln ittir•· 
kine dair bir kayıt 70ktur. Bu da 
karneye bir tayyare pmlıd retakat 
etmedll\ ve kllf,lleyl teşkil eden ıe
mllerde de catapuls tertibatı Ye avcı 
tayyareleri bulunmadıtınr 161teri10r. 
Vazl)'@t gerçekten bayle ise, bu ka
dar devamlı hava taarruzları kar11-
stnda bu kafilenin hava kuvvetine is
tinat etmeden böyle ucua kurtulma91 
f nafllz deniz kuvvetleri hesabma bO
yOk bir muvaffııkıyet olduju gibi, bu 
harpte buna benzer 11eralt altında ce
reyan etnıit ve hava kunetleri aley
hine· muvaffakıyetslzlikle tecelli et
miş ilk hAdisedlr. 

Bununla beraber tnıtııs ıantelerl
nin bu muharebe milnaııebetlyle Ak
deniz yolunun artık kullandmu de
recede emnf3'etlnt kaybetmiş oldulu 
hakkındaki mOtalt:ılan hem hava ta
arruılarınm rıe kadar şiddetle ve de
vamla icra edllmif olduklarml, hem 
de mihverin Akd9Dtz cephesine n• 
velkl aylara nisbetle çok fazla hava 
'kuvveti yılmış olduJunu lfllteriyor 
ki, bu da mihverin bu cephede ınu
hakkak bir har.kete geemlye karar 
vermtı oldulunu gösterir. 

Şimdi Bulgar Kralı Sofyaya 
Akara, 21 (Racl7o Gazeesl) - Sof- dönüyor. Almanya ilkbahar ııare 

'2r Baştarafı 1 fnclde yada erkan Slovo suetesl Türk - ke6'- t. .. •lamak b ı 
Balcar milnasebetleri haklmıda bir ı.uıe ...., üzere . u unu -

Biz İngiliz valtlerlne inanmıyoruz, 
Ben eminim ki, HlndlFtan İnglilzlerle 
birlikte harbetmedlfl takdirde, Ut:lil 
pakt devletlf!l'inden birinin tecavüzü
ne ulramıyacnkhr. Bu hul\lda en 
-zayıf bir ihtimal bile yoktur. Eğer 
Hint mllletfni blrH seviyorsanız ve 
onu harp faclalarmdan kurtarmak is
tiyorsanız. lngntz askerl Qıılerfnin 
Hindisbından urakla$hrflmasrnı temi
ne çalrşınl7.. 

~elki bir iki yarrmuda Mısıra 
Kıbrtsa, Maltaya yRpdacak taamız
larr mütal1a etmi11 ve bu taarruılann 
muvaffakıyet pnaa derecelerini ince• 
lemlye çalışnustık. M•ltaya karp son 
hattalar içinde srklasan ve şiddetle
nen mihver hava taarrudan dolayr
ıiyle, harp tebllllerinde bu ıda bü
yük bir ahemmt;ret almtştır. Bunurı 
için bu adayı gerçekten fşple matuf 
bir mihver taam.mı ka11rsmda gerek 
taarruzun. ıerK adanm mOdafaur· 
nm sam derecelerini bll'luıe satırı. 
tekrar mntalla etmek mecburiyeti 
hasd oldu. 

Baliıiye topçumuz dUımanın hücumla baımalrale yamuştrr Gazete iki 31em yor. Danimarkayı 940 nıunında, 
riyle diier taamu ıemilerinln blly&k leketi aıwınl doıtlaiun birlbirine Yugoslavyayı 941 nisanında isti· 
kısmını yok etrnİ$ veya atrr batara bailacbimı Türk • Bulpr milletleri ll etmişti. 942 nisanının ne ıibi 
afratmqtır. Düsmanrn karaya uker arasmda bic bir ihtfllf olmacblı ve hAdiselere gebe oldutu yakında 
cıkannia muvaffak oldDfu yerlerde doıtlutun açık ve sailam balunduia- anlaşılacaktır. 
bu kuvvetler tezclhlara taarTtlZ etmek na. amami harpten sonn B~ 
ve ıehri fitili eylemek teıebb&slerl nm ilk doıtlulc misakını TUrkl7e ite 

Gandl memnun 
Yeni Delhi, 28 (A. A,) - Gandi 

Slr Sta.ttord C:rfppı ile &firll,Wkten 
ıonra kendisinden harp aleyhinde bu
lunup buJunmad~ .onılmuttur. 

Qandl bun• cevap vermemi, w tös 
söylememek kararmda oldulunu bil
dirnıfJtir. 

Gandi. Crlppa Jle yaptılr konueına- Adanm ~ lc:"enlzln ortumıf P frıı!i · 
dan memnun gözllkilyordu. Fıkat 
Yeni Delhfde 6yle zannedlll7or ki. bu 

BatvekAlet, Beden Terb~esi kanu
nunda bazı dcgişikllkler yapmak için 
incelemelere haşlamıştır. fneeı.tnele
rln esası fabrika ve mOeaseset.rdekl 
mUkellefterin apor yapmtya mecbur 
olduklan tünltl'de muanen ,..rde 
bulunmadıkları vakit çarpılacakları 
ceza ve işçilerini !J>Or yapmıya bı
rakmıyan patronlarm tlbi olacakları 
ceut müqyldelerln t•blti te,til et
mekteclir. 

MOkelletlerin ~ yapmalan f~ln 
Mı.e MildürlO!Q ıahalar buırlamr
ya başlamqtrr. Çatalcada huırlanan 
spor sahasmm yanındaki bir bina sa· 
tm alınacak ve gençlik klilbO haline 
getirilecektir. KaraıllmrQkte Cukur -

ostan sahasının Temmuz ayma ka
dar ikmalin@ çaltşrbnaktadır. J3etfk
tae sahası fllthol me\'slmlnden sonra 
istenilen mükemmeliyete erietirlle
cektfr. Beykoz kayıkhanesinin llstQn
de bir Jimnastik snlonu vilcude getf
rllecektlr. Mecidiye ve Eyüp sabala
n da lstimlAk edllmlt bulunmakta
dır. Bu suretle beden terbiyesi mü
kelleflerin• lflzumlu olan 7Ulık sa
halar temin edllm1' olacaktır. Saray
burnunda lntamıa bqlanan ahi poli
gonu da tamamlanarak 18 Ml)'llta a
çıllu teren! Jap11acaktlr, 

B6lte b&lkanlrlı )'U sporlan için 
hasU'lddara bQlam9'br, MGbllefler 
arumda Od mtlaabaka Japdacaktlr. 
Ythm• ve kilrK 7U11lan I~ mtıkl
fatlar konulnuqtur, ti Temmuzda 
takım trlatnom mO•bakalan yapıla· 
caktlr. 

11 M~ ~Uk bQrunma fftlrak 
edeeek mGkelletlerln burlanmaıma 
başlannıllbr. 

lninii Koıuıu 
Her aene lıılllt Ar.tala teıidl mllna

betl,.Je yapılmakta olu lıılnll lı:oıu.anua bu 
,..ı Eılılıchlrdc ,.apdacaltnı ,.umııtılı:. 

110 .. baka ltqlla rsoo metre e.arinde 
,.apılacalttn'. 

BUGUNK UMACLAR - Lll: ınaclanna 
buıOa de devam edilecelı:tlr. 

Pcaarhahce atadında Altnıtuf ne Talrala. 
htanbulaPor ile de Be,.koı, lenf •tadında 
Bctlı:tat-lille:ımıaab-e, Pe..,..hce - B8'0flu· 
10pr, Oaaltuara' • Vefa karıda .. llan ,.a. 
pılacıkttr. 

llzler için stratejik ahemmf7ett mey
dandadır, Orta Şark cephesine yapı
lan İngiliz deniz nllkll)'etlnr destek
lediği kadar Llbyaya yapılan mihver 
nakliyatını çok rahat«s eden bir cot
raft durumu mevcuttur. Ada, mihve
rin eline ıeetilf takdirde, !nıtlizler 
Orta Şark nakllyatmr tamamlyle Af
rlkanm cenubundan dolaprak uzun 
yollardan temin etmek mecburiyetin• 
de kalacaklar. Buna mukabil mihver 
nakliyatı ancak İskf'l\deriye llmanma 
dayanacak tnen1a d.ııizaltı ıemllerl 
tarafmdan pek mahdut bir ,.kilde ve 
uzak mesafeden rabataa edlleeeldlr, 
Bu .. heple Orta Şarkta ıfrttecelt btı· 
'rilk bir hareket için Maltanrn önce
den iuall onlhverce cok arzu edilir. 
Fakat bu arzuyu 7erfne ıetırmek 
kendisine yOk!ek bir hava kuvveti 
1:ayfatrna mal olur. 

Maltaya yapılacak bir taamızc:la 
stratejik dunım tamaml;rle f nlfllzle
rln aleyhlndedtr. Maltanuı ilıall Gl
ritten daha kolay, müdafaası Girit
ten daha zordur. Girit Maltaya na
zaran ~k bOyOk bl• adadır. İçindeki 
Mva meydanlan .. eok birbirlerini 
bellı,..bDmelr lmkAnına aahfptiler 
Hem de Giritten Afrika sahilleri a
rasındaki mesafe d6rt yGı tııomet
redir. Buralardaki me)"Clanla~an u• 
can tnıruz to"ar.ltrl dt Olrlt mu
harebelerinde az eok bir rol o)'tladı· 
lar. RattA Glrftten ~ilen kuvvetle
rin tahliyesini bunlar bftnaye ettiler 
Halbuki Malta ufak bir adadır. Etra
fmda onun havastnı beslt,.ecek )'&km 
bir tnıUtz hava aaıı :roktur. Mlh· 
\•erin Sicilya adumm h• taratrrıdı 
tesis ettlll hava me,dımlanndan u
çacak 'kuvvettere kattı koyabilecek 
miktarda ha\•a kıı~tinl Malta gibi 
kileük brf adllya toplamak lmklnsıt 

oldufu gibi, bunlan btrkac meydana 
!ıldmnak w tahrik .etmek de imkln· 
ırzdır. Adan"1 co{!raft durumundaki 
bu u•fl tncQlaler, her tarafı haVI 
dafl bataryalan ve paraşilt(Ol@re kar 
$1 makineli tMHlerle doldurmak ııu· 
retiyle telAtl t-tmiye ~alresalar bile. 
clddt bir taarruz ka"ııımda mQdafaı 

Odun narlll k•ldırıhraa. ilk 
hamlede belkl anormal bir ytlk• 
Hllt glSrOIUr, Fakat bu muvak• 
kattır. Bu yUnell.. •ldaı"naM•k 
llaımdır. Mal boll•ftlkp flytıt 
dD .. r. Fakat malın bollatm .. I• 
9ln evvelemlrde unafı bir daha 
oduna ve klmDre narh konulma• 
yeoalın inandırmak ilamdır ki. 
Hnaf .. hrln ihtiyacı kedar, hatta 
daha fHla mal ltok etmek lmkl• 
nınf bulsun. 

Şarap ve Tuz 
Fi yatları 
Kiloda 3 4 Kuruı 

Arttırıldı 
GOmrük ve İnhisarlar VeldllJllnlıs 

karariyle dtfer bazı inhisar madde • 
terinin f!yatlanna da bfr miktar zam 
yapnmaktadrr. İnhisar fabrfkalarmm 
imal etttli praplann litresine bu• 
fQnden itibaren il~ kurut w püel 
ballnde olsun veya olm .. lllD tuzun ki• 
loeuM da d6rt kuru~ sam yapdmıt
tU', Satıf]ar yeni zamlarla 71lPlecak• 
tır, Biltlln depolara \'e toptan satan• 
tara bol tuz tevzi olunmuttur. lnhl• 
sar şaraptan da lOsumu kadar her 
dükklnda mevcut bulunmaktadır. ln
hisar earaplartnın arttırrlm11 olan fl
,.t1ar1 brpllılda husuııt lbr.tte mtıa. 
kirat imal e:lenler fiyatlarım henQz 
arttırmamrslanhr. Bu fabrlblu fl• 
,.ta arttırmadrkluı takdirde. tnhlur 
praplariyle rekabet edeceklertne ka• 
n1 bulunmlktadtrlar, 

SARK CEPHESı 

Moıkova 21 (A.A.J - Almanlaf 
.. Stra:va R111tı" da t:nrllmtı olaJI 
ti mcı orc!alınna kadar 101 acmalc 
için t~ebbUalerinl arttrrt10rlll', Al• 
manlar ba orduya nrdrma çahıtıkluı 
kesimde, ancak Ulrbaharct. lnallanmall 
bere aJ'l'llmıt birlikleri iler drmilı• 
lmlir. Baunla benber Raa bnet. 
lerinin ~emberini kırmü ~1-clald 
bi1tün tqebbüıler akim lııaJmııtır. 

Çevrllmiı ttlmenleri :pi7ecek ve mal 
zeme balnmrndan bealemek lı:ia Al• 
rnanlarm lrullandıklan tanareler çok 
alçaktan n avcı himayesi almadan • 
ça10rlar. ltaa piyadesi bu tayyareleri 
tUfek atetlyle cJlttlrmefe clqı70rbr. 
Rualar btlbaaa bnatlan •tet e4t • 
J'Oflar. Çilak8 bu tayyanlerln 1110-

tarlerl " benıfn haneleri bnatl&rc!a 
balunmatrt.drr. 

Rra11ada buzlar m•le _,,_, 
Lonc!n (A.A.) - Moalron ceplie• 

ainde basların c3rilmeie baslac!ılı ha. 
ber nrllnt .. ktedir. 

Almanlara göre 
BerHn 21 (A.A.) - Alman batb· 

mandanbfmrn tebHlf: 
Kere yanm adaamc!a •e c!ota eep

hatnin cemıp keslmfnc!e c!lltımnrrt 
hafif taarrulan •• ketif hareketleri 
nlllrllrttllmBıtlr. Merbs ve tbna1 
lnıelmtertnde cJltman mahtellf ,..,.ıer • 
de tankların da yardımı Ue ve b61'111 
"1avvftlerle 11°'8 erkan taanu • 
'""48 lnıılannnqtar, 

A iman sanı tayyareleri c!Bn ıece 
~ oslrovanm a1kerf ehemmi)'ettelıı:l te 
·'~'ine hUcam etmlıttr • 
DBnlt8 rBn clola ceph9111M!e c!tla· 

..,.nm 11 tayyaresi ve SS tankı tah· · .. ,,hmm.,hlr. 

l1141llz Kralı 
,,,,. Baltuafl 1 lnelc!li 

cok sor olaaktlr NbUIUI mihver ı-ıntimlacSeld J01. ae bc1ar ll!'P " 
hava taamım ve havadan kuvvet ln· •qldr olana olan timdi,.. kac1ar ta• 
dlrmek suretiyle adada btr köprllbafl rlhlmlscl• Japbirmu slbi. o J'Ola .. 
tutablllne, adanın SlcDJll)'a otan an· ıfmle ve yfirek ferahlıii:rte takibe ıle
cak yOz kllometrelnt mesafesi dola· vun ec!ecelts. 

esnasında her ıınıftan Alman krtalan alı:dett!finl. bunun tesacSüft olmayıp bir kanun kabul etmfstlr. Bu bmm 
tarafmdan yokedilmiıtir.Simdiye bdıı.r Bulrariıtanrn Tiirklyeye olan aevrbln ıereiince dllfJnan memleketlere men 
alınan haberlere ıöre bir torpido muh den ileri reldiflni, Bulıarlıtantn Tiir- sup hakiki ve hükmi f&hrslarla 78· 
rıbi, 4 torpido botu ve 9 da hücumbotu kiye hariç olmak Uzere diler komıu- pılmıı olan ticari tnuaıneleler bu dev-
10k edilmittir. Dütman ufradıir çok Janndan toprak iıted!ftnl, bunan >ctn Jetlerle cllplomul mOnaaebetlerlnln 
ehemmiyetli kanlı kayıplardan başka :Balbn antantına rlnnec1111 ve Tiir- kesildf!i lilnden itibaren hükilmsüz 
elımizde 100 den fazla esir bıralmuı- kiyenln de bana bildiftnl, timdi YB- saydmaktadU'. 

memnunluk mutlak pnrette bu ıörtıı- vam edilmektedir. Hindistan rad;ro
meden tlert ıelml)'ebillr. sa harp, fatihulltrnc!a faal 7erf olm1-

Crlpps'ln Gandl ile yaptrtr mOll - yan Kalldltalda?'fn ı•hrl terkettnelerl 
kat lfm~ kadar Hint wefleri1le tavsiyesinde bulunan Binıate valisi• 
yaptıif konusmatarın en uzunu ol- nin bir demecini '8JtnJ11ır. 

\l'fltyle bfr ıece karanlrtı lclnde denl2 KencSfafyte blltiln temalar altında " 
nakl~att,!e bu kftprOballftl takviye hOtfin lkHmlerc!e mtlcac!ele ettlllrnl• 
etmek ve adaya top ve mot&rlQ kuır· 

1 
masfr rahan menfar malıl:retf hepl

vet bn& cıtarmak fmkln c!ablllne ıt- ~mis tarafm&n tamaml:rle anlıtdc!ılrct 
rer c1ayanmak lnıınnndald umlmls il..-

• ntlenmektec!lr. Blli70'1IS ld f~ t.ır. Almanlar hic bir harp ıemlııi by- bancı!ann ikf memleket araıma nifak Diler taraftan Bulgarlstantn düe
bctmemiıılerdir. Denizaltı üssünde de 

4 
ıokmak fıtecliklerinl, fabt banda mu- manı olan memleketler tebaalarına 

biç b r hasar olmamııtrr. vaffak olamıyacaklanm Balpntanm ait her tilrlil ıa:vrl menkul mallarla 
Saf k sok~rken Alman torpido bot- llçllf pıkta ctrmesinin iki memleket alacaklara bugUn~en itibaren elko

Jan daha kuvvetli ·bir lnaüiz torpido arasmda bir lhtlllf mevzuu olmadrtr- nacak ve buulıı.r Nazırlar ·Meclisi ta
mutır bı teşekkUlil ile kattrlaşmışlar- nr ve aralarında pllrilzlil hiç bir m~- rafından tavln edfl~k olan TicaTet 
c1ı F kat duşman teııekklllü miltead- sele olmadıfını yazmaktadır. Nezareti erkAnında11 bir memunın f-

betler aldıktan sonra ateıi kes- Sofya, 28 (A.A.) - Sobranya Mec- daresi altrndııki hususi bir servise 
tisi tatile b J, madan evvel bugün tevdi edilecektir 

muştur. 

Hirulutanda harp 
hazırlıkları çok arttı 

Saygon, 28 (A.A.) - Hindistanda, 
müdafaa hazırlıklarına faaliyetle de-

mst kıydmmı " Kap'dan Pcerı 
deniz yolunu mOdafu tein balen, iki 
zırhln ild tayyare gemisi birçok hafif 
kruvazörler ve birliklerden mürekkep 
bir İngiliz filosunun Afrika cenubun
dı. bulunduitıı "Öv1enmektedlr 

Rttlc!« M.ıta.Ya taanas ıereı mlh· "119Yetlerlne lmrtr Ukl1d Mr cihat ..,. 
vere atır hava sll)'fatma mal olur, .,... baluna;roraa. Eter ba lnlnetl.,. 
fakat muvaffakıyet pn11 yOkııektlr., ~tip ıeJebUecü olaru btlrrl7.t. ınl
F.ler böyle bir taarruz lı:&rflllDda in• •amaha •e b6eallni)'et pyretl uU1I 
ılllzler Maltayı mfidafaa edebilip nesiller c!nammca .anecektir. Dttn
mihverln eltlle geçmesine mlr:ıl ola- 1 "ayı harap eden muzir kuvvetler .ere 
billrlerse, bu ciddf'tl kendileri için j •mlmeden ve tamamiyle yok eclilm ... 
rnlc ""'rf'nl bir Is ve bir muclzf' nlur "'"'" cu1h olamaz. 
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( H AF 1 A KONUŞMASI ) ( ŞEHiRDEN RÖPORTAJLAR J 
Çorap Söküğü Diken Pabuç Pahallll~ı ~AT 
Zavallı Ev K. adını Es~iciler Hangi Mallara 

•••••• 
BİR Ş.Atlt DİYOR Kİ : "KIZ, EVLENİNCE OTURUP ÇORAP söKt>'QO DİKER, 

ZAVALLININ ELİ soGAN KOKAR, ÇOCUK DOGURDUKÇA VOCUDÜ 
BOZULUR. KOCA, ÇİRKİN BİR ADAMDIR; AGZI AÇIK UYUR!,, NE FELAKET ! 

·~-=-=·n:.....uı...:: 
ai11rett111 w Galip, krth'... 111 

Rağbet Ediyor 1 defa itina Wr satma 
- a. mi ide ele Mble 11 n• 

etm fiti& R ı • Qellp 1-q ... 
nillDce s&rl " 1 &dlDe dalma ..... 
umıca botla. .,.. 1llPdı. - ....... 

• -elan ......... dikllmlt '* .... 
Para ger&M ald - KUın etl/Ollın"" rwöW .,1 - BrW stllrdlı. 
,.._....,.,. ,._ ...... lıvmetfl - Pab"' ni1Js pahalı o.-ı• 11111'11 ~ a.a.. 11111 

... ,_ llnl1ada 1Qddl Wr .... 
~· a)'da deler mühim 

'-r .... olmmmttır n dii'1J*i ~·---------
... , ws ~ hiç biri Ralar 

• • • • • • sokak aralannda ..... ,.. ' •••• b ........... lıaDt wı-.1 ..... 
çanak çömlek. f TWtl 1 bıilllaalaradan 411- " lalt"ntll -.ıanm. llllllll .... 

-., a. seri almemamqtır. Km -
lortıa. aamm1 makabil taamasa aec
tlil lhdeaberi hentbı bii7'lk atrateJik 
-•affüıtetler bwıamıamJI, Alman 
•taıa hatlenm _.h bir lnlt'ette 
~ ~ Harkof, Viuma, 
•Jw sllıl ..ıs mwldleri seri ala
• ±qbr. Pabt Alman ordan ile 
..,. mc•ı 1 c• c1erecec1e kanetli ol
........... eden lmılordmıan ,e. 
llihnes .A.lmall orcluama Dk defa ola 
ilk tanad rlcate mecbur etmeei, MM
~ ft Leafnsradı mahasara '" 
5-1 tehdldtnden kurtaraın11 'f'e Kaf
... 70lmm Alman ordatana hiç ol
..._ timc1ı1ik bpamq olmuı, har
~ ammnl mukadderatı berinde mü
lllns btr rol oynayacak 'kı71bette bUYlk 
lıir- -...ffü:ıtet tetldl etmekteclr. 
k•ılorclamm deha büJilk muvaffa • 
~er bzaıunuma mini olan Jld 

Ulus gazetem, adım verme- ~yazan. liııı ceket 1abmm sfltnmiş gör. tabak bardak, cene 1 11111 - ..... lerinl, iri ellerfaf cliltlDerekı 
dfli bir pnç1it m9Cmua- • metten hofl•nmu mı? ıeten aatan buirsln- SAiD llSLER Parmak bclu, • - 1 ı •I IWI. , ........ ..,.. 

ınnda, yine açıla wrmadılı R-.m. Hald KARAY * * * 1ara bir .., oldu. Pa- _ _ n c11s11ı le a d ı a baa bBYltetlere bir~ ..,._ •• 
ıenç pirlerden birinin Jen1 999 .na ra Ue mal utmıtor a,ulrabdan ıs lira- .....ı.. llllell .._.lba., dlllilcll _, 
fit pirini, evlenmiye tarp .._ ye 80IU'a her mut bak i§i tar 1 dan otu l1rQa kaclar &ıtselr Q&ls· llatlab ......ı beler 1tfr ?Kik; ... 
rarh bir propaganda ayarak 9u §lirden alınacak en za- &ören kadm elinm soğan Bati· tok ma ıultanim1 diye ..,. kabalan ela o flpta ....;... biç obnu- W. bdar ..,._ aelıal; ~ ~ 
sıdanıyor. Bence bu ,ur, tal· r ........ ders • say~·ı;..Ianma kokmuı, her evli kadm saçuıın ruorlar, sa bem 6ha ço1ı meleemeal ._, 11em atlldarda mim. blak U-... 111111. evi ... --' kötillememekte- -- \UA darmadağınık olmaaı, her ko- Eskite ba kadar itibar insanı bin• de daha çolı clefUll70I'. ehtt...,. olacak. 1is de'- w.Mlıl 
mı. e.m_,,. bdar gidip işi büyiltiirlüle var. canın çirkin ve -azı açık bulun- .... ru1or. FU&t Yalmdllerin bir çota En itimh pabDç siten b"'8 MDe- Mr ....._ ~ alalııllu I'- ~ 
dir~ ~ere varmakta, dırmasak bile - genç kızı orta muı mı prttır? Kachn.ııı çorap Mk1 de bei111111110rlar, ita çok raibet de en es 4art Clft lsbrpln Mlldtl· tiına1 .......,..lfshri•. e!- ._ 
evli 0 fkldetle tfbindil'- ball1 aile hayatından iğrendir- llÖküJü dikmesi pek bot değila ettilclerl eakiler: vak badara11, er· tor. En botnt litm erkelin ı. '*' bıUla ............ •- m _. 
dikten başka onlan sadece bir mek ohqor. Nualaa bir auç ışle de daima iirenç bir manzara mı kek elbleeei. tatb bdm lmadanaı "'' :rulık 41lerl bttd: olmü ben llıl bbal ettlii ]apfettm Qlml '* .... 
eııence ve ne& körletme vası- yip evlenmif bulunan zavallıla. t.efkil eder. Ve w-a.·-- vücut 7&111 kadln .ı1ıi..ı. çlftta ful& Q&Jrka111 al4ıll pek M- la stnDmla ~ ide Vır.,.~ 
tası olarak ~iı~~ da anl&U- ra da demek istiyor ki: k ..,. .... '"" a.. nınaimda u llnıa almmıt. dil' ıartlllr nl "'......,.• Bberba '"~ 
yor, o~lıia, ıilrtüklille be • "- Servetaize varma,· varır - muhakkı mı bozulup bir yıkın dalla .,.,... bile IOI• ... blr iradın • * * * .. lılr adama ftlP]frlm: laclw 0-
veslendırıyor O bakımdan bah tı şekline gırer! BUl(lntü vam. ··--'·' --a--, rtızilnı bile lan. aab1 slaete ~ .. 

· • lan da akpmlan k()feye geçip ta ve tedbirlerle sor.ana el aü- ~=..:~.- .. .._ .......... '· ILww hmmmıDılrtlıll 1llc .. '. aettllfmiz şiir, çerçevelenerek .. ı.--L ah k _;.:,_0~ .ıı.H fi a - ... - .... , ~ Ef-~- L.2--ı _.. ......_ rand .. ü salo uılaa yeri aıı&&UAA, _ma_ çorap -.,. .. , - riilmeden yemek yapmak ve ri _ BIJD ......., _. eül pabllcaa - ._ _..., e ,_ teeu1r ~ :rehıhıl ,.ı • 
diri evuc nuna • · lln dikme. .• Hele mutbaim 1e111 cudü büsbütün hırpalamadan ço ,ok mu. aaren tok cleUk o1aan, c11- Bidm 1'11'11 u.eıeıer ..., .,... la- plrclete )'tllpirtet. senr. ...., ... 

tine uğrama, ellerini. yemek pi. cuk l8hlbl olmak imkin içinde- torlar. -..ıeadinln patlak pabaaı ter latema Avrupa IDlb bne ...... • alllleDe aralanMla metin..._..,._ 
fireceğim diye 10jan kokutma! dir. Yeter kf, ıenç knJanmıaa .._... '71dir. mecbarl7etinde,i9, rek -Rü toett ......, ~r.; Hele okU)'alıın: 

...... lmil 'Yardır: Bunlardan biri, Sen ılmdl kocanın evinde oturursun 
'- latmm motörlii vasıtaların, tank- Ve Milann artık eeklıl gibi delili -
larm ve tanvelerin lciitle hall.nde kul- Geceler! yemekten eonre 
~ m6mlri1n kılınama11 ketfl- Çorap .akUIU dlkeraln 

Git bak, musibet ınırath Kocan bö ıe dGqün bir ~ vw1Je. BIW4111 Jcla Nil. adece daralclıil - AYl'apadan ..ı ..uı- amT Dbw .,..,.,.. bilrbeıdal ..,_ 
yat.almda. Na açık, ne llrenç b~ "'* ........ ....._ PCtiil ıon - Chhıılbor. P1mt1or ......._ ,._ denll 1abldl adencDed w1nD 1ııa • 
uyuyor ... ~ geliyor. "~t wrlerl -'··· ıhJAg iDiM bal• •• .... elbawlm ::U ":::r :·~ ~ = "111. 1mı1an lcla • mıcma ""' • 
On girilir. ., y d 3- .......,.. • e ,_ atma -- defflrmemed .. ,,,.,..., 

un yanına mı. a o- ve cemiJethı kunrlu da ola _.....;. 1tfr • •••-. Be- Yol'. dm. 1ılr mdatdr. B...ı.n lcta .. 
>'etlıdtr. Diieri ise Almanlann i11al- Ve ihtimal ellerin de eoOan kokar. 
1-t eltmde bahman mDlm atratejlk 8enln kooan bir euratı çirkin adam 
'lllevldlım miiatahkem birer kale haline AOa açık uyur 
htirmlt olmalanchr. S&tlendlline Ve ""'" vllcudun bozulur, çoouk 
tar. Armanlar stratejik ehemmiyeti dolurdukp ••• 

ğurmak? Bunu biç aklından ge- yerlepnlf bulUDID premlpleri • ,.,_... Jl'tSk ceMd. _.. sıUa _ - BtltilD anlcbbdarta A....- M- _~ile Wrlll"'*'lace 1ıı1 .... 
f~L~ıun .. m ilhak~~~~. _ _v~: ne JWmıet etmelidir., dqmler- -ı. bi1711s ,,.., .. ., ..ası ,.. _, eeleaindm JQdllQor ,.,... lıılllllle "'111111 7almt ••ıllW .. 
.1.aı vyçı,ıu uı-™ ııı:ı.-uum den d91tljm, Flbt wtiD, ille dborlar. - Tabii npdmqor. T..a. ..._. till r lrhd acaa _., ..... .,.. 
nı billtlr kadeh clbi düqiln ve ahlak cbp o1muı. l'1 k6tü ah • Hele - - ....... ~ m terli ldhıele._ ....._ - .. '--&.. ............ - 1* ll*br. ı.... 

olan • ldlç&lı lc6tleri bite fevntlde 
bir ..ette tahkfm etmitlerdir. Tank
ları blokban sibl kullanmakta, ta -
-..ıdtle mahanra edllmlt bava met· 
t.nlarımda makavemet etmekte, or
-.ı.rda " bataklıklarda ta~a 
tıe cmalMır ~· almımt olu kunet· 
lertılf -. tola ile beslemelcteclirln. 
4ı.... pnel lmnnatmm • bllclm en 
•tı 'ıdn,,... tumsn için istinat nnlc 
talan olarak kallaaacatı ileri meni
lert • ,.,....,. ohana olnn amJı-. 
,_ etmek oldaia anlaplmalcta4ır. 
...._ aa mPs1m c1o1Qlel~e moterıı 
.. ........ ftmtalan kiti• bellnc1e lml
b •....ıden ft hl7llk ... ıwmek 
,,. , uıw.t için ba mlstalıbaa .ua. 
tetik mevld1erf cepheden taamırlarla 

tle 11C11n••'• =• • _... 
-....~bft ............ 
~ mlldafaa hatlannda senit •e 
.._ cıepler açmak. mah111r Alman 
.. , Nderlnln fate Gıleri~e trtlbatmı 
~ ml\nable yollarım " ••ata
'-- bosmak ve mümkün olchıiu ka-
6ır mla clBpwt ubri 61d8rrnelr ve 
~ mabemesi tahrip etmek tütiiini 
.. n ulrtaclırlar. 

lletle bir harp, ftıtlmal lrittle ha
.. motörll '" zırbh lamretlerle 
~ hareket harplerinden daha 
>'llNwta:ıc!rr. Silphests bu harpte lkl 
-.ı da 7IPfUIJIS&)rtadır. Pabt esas 
.... IDdım çok mklarda olan Jaı için 
~ kadar lauırbkh ohnıtan ve 
'-r lımm lmnetleri çember içine sir
.... w... Almenlar için daha çok 
,.,...,.dır. Almanlar, cember içi
'!ıe llren ordaJarma •e müıtahkem 
'-et! 'km mfthlmnwt. ~- •e tek
~ iıewwtlerl saac1enne1r urtrett 
.......... ,... bamın. için hanrla. 

... 
tıld.. bftetlen!en n materteDer
..__. olcWrca miibim bir 1mmım ıfmdi. ._ ...,....lr mecblırltetlnde bl -....._.,tar. B1I ketfitet nz taarra
.._ fidcletW baftfieteıeeti için, !o'f' 
~ ariidafaaınm lrolatlattıracek
'-. -ebasınıılarm bnntlerhle ıtS-

Mmenlaml ba 7'Clli taaamma 22 
~ 1941 tat• alAn adar ııct&tli 
-- & ı:albL Çlnldl Almaa ordaa 
-- ..._. .. • siizicle ukerlerl, 
.._ .. tankcdermm .... tanaredle-
~ blırtlk bir lmanm btbetmlt -
~41ırı; Bb arkan tddmm barPleri 
~~--11mt•mm w )'eDllmemtt olmalSlft 
~ etdll mbevt lmnetten esklel 
~ istifade edeaıltecektir. Banlar
~ 1-tb. ba Mfer de betld bir ma
'.ıııw ......... mecbar blacü olan 
::...:;; ,,.melen tem ettiklert ~k 
~ mlclafaa hatlan ... huma
...... ---: mlbim mi1rtarcla hbat bY
~ ..,.... Alauıe turn,naa 
..._..--.-.f, den c1ıdla catm .. lhha 
......... cllll:daıatıd~ 

-..... ...,raammn baharda WU 
.,... ....... ,....._,. sartri lalan 
~-ırllr ....-. RMJadıl llldıa
w ...,. bnoetlerln, mot6rl8 ...._ 
__ , • ......,... ...... ha .. 
........-... bir ıwMlurıalr. Yalmıcb 
~at:taa Karac1eDise adar -
-- 2500 kfloa.tnllk cephe bofoa. 
~ ....._ P8lecelr. karlu eri7ecek 
.. ..,. tuDan!ua blıtb. bir taraf 

. .. batalcbk ...... 191ecekttr. 
lılr '1ıllcak ay bc1ar bir aman 

kide bdnıle lmebll lllllm 

...,aulctıı. Slplıals -
..... WS1pslne DUal'llll cWta 

.. -- ... bareklta mllldt bir 
~eccktit. AJmaniarm ba ..... 

mt..lt olaa C)rtqarkta bir 
~ fullJedne secmelerl w ba 

........ mtlllJt olaatca .... 
... • • .. XaA ,.,. cloln ,... 

~ ·-·••wt ılı• ılıtlmlk ... .. &::-- tok ........... slrtDmeldıa -

kusursuz tutmaktır. Ust tarafı. 1lk lldını venliilmia usullerin llld. ...._. DeliJr, datDr. panaı, - Amma~ ..... ,,___ IJle ..._ ..._ b87le--. • • 
na aldırma ve sakın ana olmıya tenine JilrGmell apklanrn111 patlü ae *- ota. ~ ld ta- fark tok. ,.._ ide 1*111 - m ..,tp ... 
yanqma; hapı yuttujun pn - da pıt sayılmu~ prekttr. Ha- mir ............... O patlak,.. ~~~ec11r4 -=-----klmlee11n•~ htıla .+&" • tolBJP' ' ~ GörOyonunuz a, plrln keneli 

~lftbunca canlandırdıtı hayat 
biç de iç açıcı, iftah verici, bot 
bir 181 delil: Batta cadı kansı 
gibi karma karlfık, permanataız 
saçlar_. Solan kokan morarmış, 
çatlak ellerde ökçe ve burun yer 
leri akçı11apruf delik ÇOZNtlar ... 
Yatakta hem çirkin suratlı, hem 
de, aynca, a1za açık uyuyan 
hantal bir koca... Sn kötüsü de 
fU! Çocuk doprdukça aevfeYlp 
endamını kaybeden bir vücut! 

d" ' Katala is K . lm ? --... 1 .. 1.1-- ..n..1:.1.1- ..._en -'"·1• lnamapaa ,...._.. .'lflP- •--- w. emes. ~ Mbep teeldl ..... lac l&bl -
~~lava .:m;a ::: ~en bir. er: ~-bü:' ;:ı s~daı elbU•iae mllnccab. malı A-mapa malı a,e l&bJOr. Sem IMk artllt ...... mllll o1--a• .. 
kaç nokta daha var: Acaba tal- 1ı ...__ .. ___ _.__ nn-- lla .,,.....w Wlımetl anL•IOI •. '9liae clalle acum ... ,....,... lıf.. ... o_. lcla • _., ... llf.eJlll 

OfÇa ~ Ylll'Ull""o AIV&AV• hlıat .._,.,. ı.nhr lamduacdan &Jlndetinl iater .._. ......,. Leırlll. .......... Je,wi ~ 
rimiz pek ahım phım bir deli· ~hayran kal'MCM b- c1o1qınum eüld Yalmdllerbl JUtd& ...-mele 'f'hi:retlnde. ._._ la - '*-•. 
kanlı mıdır! Acaba uyudtJlu sı. dar güzel kuruldutuna ben de ,.._. ....... 1111 aclar laımet ..-. - Kaclm &7Mbbalan ..... 1ı9 1ıa- ._. llJat llcleri a ı - .ı ~ 
rad8 ağzının kapalı kalmadılm· bıanmıyorwn. LAkJn bunun yi.. lerlDla farkına Yaam daa tflbelrP fet W 1111 7dllc ........... 
dan emin nıidir?Çorapları eökillt ne de - bir vapur ocalı ba11nda Jtandara fintlan alablldlllm ~ ~ ~:!" .!~ .. ~~ alp aa11 ewe dıl ta' s Wa 
ise, delikle dikilip örülmesinden phşan at.eşçilere tue denia ha- ..-... s.aı iti. ııDfllW. "1m bt ..... -n --. .......__ 'f8P9 ..,. blllwıww . .Aıt.ma. ... 
ve karnı acıkınca önüne mcak vaaı ulaştıran nefeaUlder libl • ....,.n 1ıi19 11- ıs llıa6ua ...ıı al-~ ~ ..-.. won 1 • ,_.. ..._ ... ..,_ ....,_,.. 
bir çorba konulmasından mem • tamamiyle ferah1atmaaa bile al w lmlıtm tok. Bir hakana erbll fDwa1t11 4 1.tlle) dql8rl •atmte 1ııa ..art ,.._ 1* 
nunluk dUJIDU mı? Bir ev kızı çok dayanma imkAm vena bo- ..,...,.. '" ,.._ 
elinden - o im vücutça biraz hır :aut düze bir tefklllt oldut,mu N• ••ı -. ....... • ..,... 411. 
palan---'- da -1-- - ._ .......... ;., :L D • ..,. J'IDI ... - 1* ......... lı&ııt 

_. w.a ııoç,.l...,_ ..- kabul etmelıyiz. Daha kusursu· y- L• Kili' A ·y C ' ti M f ti ..,, • .., Jllıltl Gw9'ma 1111 ıa,_ 
tülü çamaşırlar giymek istemez zu yerleşlnciye kadar ve 6ylesi. urıuye LI"\ emıye en ae ne , ................ Rladllere ...-. 

Tablo pek korkunç! ..... 
G6rfllOJc.~• ~~ ==~:n~.;kı!:: ~~ç9.....,... IERLIN F ARMONiK ~·::r.:~w.:.,. ... 

evlenmekle pn~lfllıie, peklerle beneklendilinl farzettı- (DwlttM 4 ınca11e) Çlalcl 8l'tlk .. ._ kdlc b11Pm -

güzellijine, hürriyetine kl1 - o R K E s T R A s 1 delllclt. ..,........ bl1*lar. 1-' ... mış ... Demek ki, kızlar, bele IÜ r= ,..., ... , mis ..... 1aft1cbır mltnl"9 
zelleri evlenmemelidirler. O!,.•••-••••••••••••••••.. .- tıom11aı.ta mlccfahes 1ı1r ._.. 
halde ne yapmalıdırlar? 'I Bugün doya doya pımet Profesör Hans Yon Benda 'nın idaresinde ......... ,.. BDllds her ....... 

Şair bunu IÖylemlyor amma istiyenler 1 1 tll olmall - pim 1ııa .na * anlıyoruz; istedıii teY budur: stanbulda Yalmz ki Konser Verecektir • .. , 1a _...... ...._ ..... 
Dörder, befer, aalına sallana, kı 1 1 p E K Kwerler: 31Mart1942 Sah G&nii Akpau Saat U de lrQtAttlt•..._ .._.. 1ı1r _. ,.. 
nla kınta, gülÜfe şakalaşa so - ,_,.._ .................. 

aklarda abd 1 Nilllll 942 Çaqam'- Giinii Saat 17 de riM rllt9t et1De9b4e twma J...-. k biteviye clolafm ır- • Sinemasına kOflUll dünya 1anla Wle '- ..,_,et ............ Wllm::5 
lar. Saçlar berber elinden çık • kom•klmi Kralı pata TIYATROStJ KOMEDi KISMI (l'ıwa ~ .. ırllmlJww. ---.tı' 
mıf, bukle bukle olmalıdır; ne VBBILBC&TtıL ~ ...._ limrdMsıl • r J 
yemeğe, ne dild§e sürülmiyen ABŞAK PAl·ARlllXl'AR Bfltıtler: Sehf1' Tlfttrmu kllelertncle 9ltllmüta41P. ,.... Japonlar lıtlaoaotr walı ..,,.. 

manikürlü eller çiçek kokmalı- tıarafından dayanılmu derecede ~--••••••••••••••••ı••• lerlDıle ,.._ ,.... Cllr' -m-
t:cn:~:ı:ı:a d:ı:!2!:,e Jne: : l(ildürilcil ...,nelerle clobı ~- B'OTON Ttl'RKIYE, BUTON lSTANBUL -.-. ::-aa ...... ._ . lcla lbtJ-. 

=~:~~~ eı ve söa p- TOıutçs SOZLU GÖRECEK ft AJ,KIŞLAYACAK ~ -=--:';' :-:-..-. : 
m!:ı>;~~=:-;,.: 3 AHBAP A L K A Z A R .. ...... 
:f>ı~~=-~So= :a1!!u~ ÇA YUCLAR Bu Çarıamba Matinelerden itibaren 
ea, gtytnstn bir deltnni ID8JOı Y Emalıiz ve Reapm Fedaklrbldarla 10 Seaetlaberi 
sunq... Sen de tut boJalı elin • 
den, sok denbe, yatır Jımmula... AlTIN ARAYICISI Görllmemlı ell Mylk he,...._ ft-..... filmi 
Saja çevir, 10la döndür, yüzü 
toyun veJ• mtüatü \17.8" uzan ''MASKELi 5 lerin DöNOcU yanına, kulajma giirlerinden .,. ...... "I 
... _u_ Bq cl&ırııdttrlcl, mA&ı. heyeanlar w helecnlar "'-··. 
LUiUUil ve... ~ .ıı,&wu.ı ,_ -----iP--- 1.~N~ kanb ft ~- Orpmiici aJıne_- flmdtıe b41r drftnl AJ.. - Ve....,..... ballDCa, ._...... il. U. il. Memleket haVldll pr.ee.L mtnln bJdebned1ll 
~--~ ::ına,-~l'-:: ç•- T•-.,.T ... ....ncADBLBst • ~ - - .,.r-- ..- auı SeansJm 11 ('1'emllltlı 12,'5 - 2,30 - 4.30 - l,30 - w 9 D · .u.a,,.D .mu 
varsa görsün. •• Sen tut Tavuk· ._ ________________ _, KOVBOYLAR MEYDAN M1JBARllBBSI 

~ belı:h oclumm yo- ·---·-------------~ $imdiye tadar &6ftltllbflz bfttihı ffJhnlere me,dmı abJaeaktı 
ım1H:~~ ~;ı'S:.!: Bugün S A R A Y Sinemasında •·---...-----------• 
bir hal mi geldi? Bek• ve._ 
~t mı illter? Babuı mı ko. "La x.p• DID ... ıtulmaz yaratıcısı 
v.ak. polia ad mı v.:ecek? 
Memlekett.e nüfus mlMa~ m • 
sil mi tilkenecek! Bunlar ODUD 

dÜfÜDeeell işlelden dellJdlr; 
iell~ kızlar, berkesin~, 
hele bap bot pirlerin mıat .. 
kiDl tuumlımô, Jw.yflni lltll' 

18 ,...... DanJ1*l 

MICllY ROONIY 
CECILIA PARKER ve LEWIS STONE 

met. filrlerine ilham b1Mlı 
olDllk · 1e1ıı yaıatdmlf eaıeace -
lik mahl6tlardır. ..... 

Bir bu bqatl, U,Jtm, pn • ..--u ..- ımcermru matl•b ,artmG& 

ANDY HARDY KELEBEK 
sız hürrl,.U, el1ence bolkllmm BaCfhı tut 11 de tenzlllth matine 

Bugün SOME Sinemasında 

ALLAN JONES ve NANCY KELL Y 
'8rafmclan p g07.el bir tanda 711'8tdua 

MAVi RU 
Qlencell, kahbhab ve ıözler ümqtıncı sahnelerle dolu a 
11ilncle ailzel fll'kılar dtnllyecek ve yeni danslar göreeeksüıiz 

euınn saat ıı de tenzilitb matine 

ı•••'IU&B08U 
_._. ... il.it ........... 

~&• & 

....,'rf' • ., fi'.~ •• -- .. 
•••••••••••••••••••••••• 

ve epia kolayhlı gôzöııüne p- ~----------------"" tlreUm;blrdeipek açh. dal ~~~!!!!!!~~~!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!~~~~~~!::~~~::::~::: 
endamh, ~ tabJIVle S .t... 1!- ~al. 1 1 
fllker ...Wlmlan evlmme .. ..... &il ~ •• •••n 
~~::g A_R_J A_N T 1 NA · ~~~A~Na!~~e-~~·~~! 
atahm! • lbel anatlar, Jl)mell M 
llllD8lt, ..tetik --..,. tfli
,_ kaba bert&d dlfimlhn 
"llq hqdat1ar bqt ~ 
ne hale duyorlar, aa-ıt na-:!ac-.r: c:::.1ar~ Sinemasmda Tahminin Qstünde Bir Muvaff ekıyet Kaıanıyor. 
yortarr,, diye baJıraeatmız ve Bugün Seanslar: 11 de T enzilath 12.45 - 2.30 • 4.3" 6.30 ve 9 da 
evlilere aldıracağınız gelmez ~--.. ----...... ___ ...... , .............. - ........ ,,, mi! ~ 

ve KATI: DOllSll'lll ••lclll•ı ... 

önüller Aldanı 



Şehirden Röportai 
(Baş tarafı 3 üncü &ayfada) 

satamaı:smız. Elde kalan mah Aıudo
luya göndermeğe, sermayesine verme
ğc: mecbursunuz. Bu , vaziyette de ü~ 

çift pabucun kinnı bir çift pabuca 
yükleyip satmazsanız kadın ayakka -
bm satışmm başka çıkar yolunu ba
lamazsmu. En çok satılan da kad:n 
kundurasıdrr. 

- Erkek kundurası? ..• 
- Onlar az harcanır, Fakat iyi İ$-

tir. Bir kere erkekler maldan anladığı 
için ne de olsa kadın ayakkabısı ka
dar adi mal sürülemez. Adi malfar 
ucuza gider. İyi mallar pahalıdır. Fa
kat ikisi de kar bırakmaz Çünkü "llO

dast filan yoktur. Renk!~ de azdır. 
Yazlık renkler beş altı çeşidi, harcıa
lem renkler de siyah, rugan, kahve
rengi, çikolata rengi olarak dört çe
:1idi geçmez. Bu yıl satamadığın ma
lın elinde kalmasından korkm:ızsın. 
Çünkü her zaman müşterisi vardır. 
Fakat kadın kundurasl öyle deiil. Dt!
ğil yt1, bir mevsimde satamadığın mat 
elinde kalmış demektir. Öbür mevsime 
süremezsin. 

- Elde kalan kadın lı:unduralannı 
ne yaparsmız? 

- Toplayıcısı vardır. Mev~m so
nunda gelir, sermayesine alır, götü
rur. Anadoluda satar. Eskiden serma
yesine de satamazdık. Daha aşağı fi
yata verirdik. Fakat şimdi malı gün 
gunden üzerine koyduğu için serma
yesine alıyorlar, 

Z AYI 
Hayd;ırp;ı'a Devlet Demiryonan idaresin

den aldtj!ım nll.fus klftdr •uretl zayi utim. 
Yen,.ini alacaftmdan eıldsinin hükmü yoktur. 
%5180 No. lu Mustafa oflu Ali Yılmaz Gazi 
ıntep 1330 dofumlu 

'· 

Hafta Konuşması 
(Baı ta.rafı 3 OncUde) 

Zaten meseleyi realist bir 
gözle incelersek evlenmekten 
pe.k fazla, evlenmemiş olmanın 
çirkinliklerini sayıp tlökebiliriz. 
Çirkinlikler ini ve bazan da iğ -
rençliklerini ... Uygun şekilde ol 
masa d~ çok kere evlenme, ev -
ıenmemekten daha az felaketli -
d ir. 

Onun içindir k i, bu bakımdan 
yukandak:i şiire bir benzeti ya
pılabilir: 

Sen tim di yangın yerlnd~ oturursun 
Ve aaçlann eskisi Qibl de§D; 
Geceleri aç karnına 

Çorabı n yok ki aökOğOn U dlkealn 
Ve yemek p t,ıremedlijln için 
Muha kkak ki ellerin aoljan da kok-

maz, 
Senin p ir doştun bir suratı güzel 

adamdı 

Aözı kapalı uyur~u amma 
Senin v ücudun yine bozuldu, ç ocuk 

do(ıı.rmadığın halde ... 
Bu şairinki gibi manası açık, 

hem de pek açık şiirlere bakın. 
ca öbür meslektaşlarının yaz -
dıklan çığırda ne dediği bilin -
mez, anlaşılmaz kapalı kutu şi
irleri öpüp başım1za koymak la
zımgeliyor. Manalılar böyleyse, 
aman. manasızlara, yahut bizim 
mana çıkaramadıklarımıza d e 
vam! 

ZA Yt - Gönen Sarıkôy nüfus memurlu • 
fundan nllfu9um ile Gönen askerlik ıubesin
dcn aldıfım terhiı tcrkereml zayi ettim. Yeni 
!erini alacafnndan eskilerinin hükmü yoktur. 
Gönen 1320 dofumlu s~it oflu Nuri Gilrlen 

Derhal ''SAHİBİNİN SESİ1 1 
A telyelerine Nakledilir. 
Beyoğlu İstiklal Caddesi No. 32 ___ , 

, ALATURKA ve ALAFRANGA 

1) Elinde ALATUR KA VE ALA FRANGA HAZ IR NAL VE MIHI o

tisast ,·e bunlan yapmak için imal<itbane ile düzeni olanlarm 

mesi veri1mek suretiyle bu l:;ıi yapmak lstlyenlerin 5 Nisan 942 tarl- ı 
hine kadar İsfanbulda Posta kutusu (378) ve Ankarada Orman çiftli-

ği Posta kutusu \ 1) e sarih şekilde müracaatları rica olunur. ' , 
İzmit Deniz Satın Alma Komisyonundan 

~ ~-~1~m~ ~•li 1~3~U!a 80 !u~~~fö~ ! ~~la-
cak beton işinin prızarlrk eksiltmesi 1 Nisan 1942 Çarşamba günü saat 
l4 de İzmittc tersı:ne kapt<;mdaki komisyon binasmda y<ıptlacaktır. 

2 - Te..ıninatı (1223) lira (91) kuruştur. Bu işe ait fenni, hususi 
şartname ve projesi komJsyonda görülebilir. 

3 - Pazarlığa iştirak edecek taliplerin bu işle!"le ilgili olduklarına 
dair pazarltktan bir hafta evvelki tarihli Nafja Mi!dürlüklerinden ehli
yet ve mahalli emniyet mülilrlüklerinden alacakları hüsnühal vesikala
rını ve yukarıda yazılı teın.inaUariyle birlikte belli gtln ve saatte komis-
~na müracaattan. (3862) 

}~tin1'::- L~vm:ım Satınahn~ Komisyonu İlanları 

RA DYO A LINA CAK 
Akümülatö:-le çalışır ve ikinci oparlörle birlikte (7) adet radyo ahi

zesi almacaktır. 
İsteklilerin 2 Ni~an 942 günü akşamına kadar Kasfmpo.şada bulunan 

komisyona tckli!leritıi vermeleri, (3913) 
M#' Q 

7 Adet Telefon 
70 " Fincan No. 2 
7 O " Deve boynu 
70 " Ağaç dJrek (6 metre boyunda) 
3,5 kilometre ç ıplak tel 
9 Metre Bakır boru 28 iç kutur, 32 dış kutur 92 Atmosfer 

11 " .. •• 13 " .. 20 " " 330 ,, 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı yedi kalem malzeme 3 Nisan 942 

Cuma günil snııt 14.30 da pazarlıkla almacaktır. 
İsteklilerin belli giın ve saatte Kaslmpaşada bulunan komisyona mü-

racaatları. (3958) 

TAN 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATİZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

fC'ah1nda Giimfe 3 Kaşe Alınabilir. .. 
ı--------------:--.1 • Satdık Han ., 

,./ 
~ ) 
L-/ 

Eminönü Yalı Köşkü caddesinde 
(Hasan ecza deposunun ve Bes
ler Çikolata) !abrikasmm isti
carında bulunan 8, 10 numarall 
Meyvehoş hanı 31/3/942 Salı 
günü saat 14 de Sultanahmet Bi
rinci Sulh Hukuk Mahkemesin
de müzavede ile sııtılacaktır. 

Dosya 5/94J 

,.. K. H. 8. - F. ve ~ki , ., 

TÜCCAR TERZi ı 
M. ALTIOK 

Beyoğlu İstiklal Cad. 357 Karı
man Pasajı karşxsmda. T elefon: 

' 

43767. ER KE K ve KAO IN yeni 

çeşlt kumaşlarimfz mevcuttur, ' _, 

TÜRKİYE iŞ BANKASI 
Küçük Tas:ırnı.f Hesaplan 1942 İkramiye Plaru 

.Ke~ldeler: 2 Şubat, 4 Mayıs. 3 Ağustos. 2 tkınciteşrin 
t arihle rinde yapfh1' . 

~ 942 ikramiyeleri 
ı adet 2000 llralık-2000.- Llra il\ 40 adet 100 UralJk-4000.- t.lra 
ll ,,, 1000 • -3000..- .. 
z • 750 • - 1500.- • 1 50 • 50 • -2500.- • 
s • 500 • -1500.- • 200 • ıa • -6000.- • 
ıo 2sc -ıııoo.- ıoo 10 -2000.- . 

ı '-~ ........................ ~ı~ı ................... ~ 

r 
__ , 

Bayanlarımızın Gizli Tuvaletlerınoe kullanacağı 

Gayet Sıhhi, Ufak, Yumuşak Adet Bezleridir. 

Her yerde FEMIL ve BAGLARINI aravmrz ı , 
Yüksek iktisat ve Ticaret Okulu 

Müdürlüğünden 
Müsabaka ile katip ve hesap memuru almacakttr. 
Orta okul veya lıse mezunu olan isteklilerin vesikalııriyle birlikte 

15.IV.1942 taıfoine kadar okul müdürlüğüne baş vurma.lan. (3852} 

.Devlet .DerniryoHarı ve litrıahlarJ.iŞletme idaresr ılanfan 
. -

Muhammen bedeli (4300) lıra oı"n 2000 adet yuz oavıusu (2.4.1942) 
Perşembe günü saat ( 14.30) on dört otuzda Haydarpnşada Gar binası 
dahilindeki koıni!;yon tarafından pazarlık, usuliyle S'.lt.m almacaktrr. 

Bu işe gi!'ml.'k isteyenlerin (645) liralık kat't t eminat ve kanunun 
tayin ettiği vesaıkle birlikte pazarlık günü saatine kadar komisyona mü· 
racaatları liıztmdtr. 

Bu işe ait sartnameJer komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(3813) 

İstanbul Defterdarlığından 
\1uhammen 

Dosya No. NEV', bedel Teminat 

51155 - 251 Beşiktaş eski Abbasağa yeni Cihıınnilma 900 67,50 
mahallesinin eski Veliefendi yeni Gazi Re-
!ik sok;ığında eski 83 yeni 85 kapı No. lu 
evın 2/3 hissesi 

1 - 2215 Mercanda Fuatpaşa caddesinde 263 ada 6 675 51 
"?arsel cı:ki 55, 57 yeni 32 sayılı dükkanm 
1/2 hlSSE'Si 

53.~01/2313 Kadtköy Rasimpaşa mahalle.~inin Recaiııı- 600 45 
•e s0kn.1!mda 187 ada 13parsel 75 kaoı No. 
ıı 210 metre murabbaı arsanın tamamı 

55100/4140 Edirnckap1da Avcıbey mııhallesinin Pas- 30 3 
tmn~cı çıkmazı sokağında eski 9 yeni 15 
ve 30 metre murabbaı arsanın tamamı 

52301/703 D3yehatun mahallesinin Mercan han att 825 62 
'.atında 632 ada 9 parsel 4, 5, 6, 7, 8 ka· 
.,ıı No. lu imalathanenin 1/4 hissesi 

52151/294 Ye~ilköyde Şevketiye mnhallesinin Arslan 1760 132 
Tilki sokağında 6, 8 kapı No. lu maa bah · 

.· çe köşk ilt: bir hanenin 11/2.6 hissesi 
Yukarıda yazılı gayrimenkuller 114/942 Çarşamba JtOni\ saat 15 c}e 

Defterdarhk Mitıı E:mlfik Müdürlilğünde müte~ekkil komı~yonda ayrı ay
rt ve açık arttmna ile satılacaktır. Fazla izahat için mezkfır Miirliirliiğe 
müracaat. (3~1 t) 

ÜSTÜN ESERLER : 
Bu yol ucuruma gidE'r 
Hayatıı Işık 
Saadet arrvan çocuklar 
Talih nedir? 
Cabuk para ka22nmak yolları 
Bozkurt (Roman) 
Genç kızlarm do~u (Roman) 
Sina çölünde Tüı k Ordusu 
Kumkalp muharebesi 
fntepe Topçulart 
Kahraman Aloş 
Tilrk çocuğunun şiir kibıbı 

Türkyie coğrafy;:ısı defterleri 
(1-10) 
Musa dağı 
Masonluk ne.iir? 
Fransızcayı kolay ö/frf'tirim 

Almancayı kolay öğrdirim 
tngilizcey:i k0lay öğretirim 
Fransızca konuş:ıı:ı kitabı 

/\ Imanca korıuşm;ı kitabı 
İn~ili:ıce konuşmrı kitc.bı 
Kolay yemek kitabı 

SATIŞ MERKEZi: 

Krş, 

30 
50 
35 
35 
35 
50 
50 

100 
20 
15 
15 
25 

60 
50 
20 

160 
110 
155 
25 

25 
25 
32 

Muall im Fuad Gücüyener'ln 

(Anadolu Tılrk Kitap deposu) 

Yeni Postane knrşıstnda Meydancık 
nanı No. 10, 11, 12 de. Bedeli peşin 

iönderilen t:ışra siparişleri taahhütlü 
olarak derhal gönderilir. 

~-------, i L A N 
Az kullantlmJ$ bır makarna fab
rikası t~sigatı aranılmaktadır 
Bu gibi tesısat satmak istiyen~ 
Icrin Beyoğlunda İstiklal cadde
sinde 302 numarad:; SAH i B 1N1 N 
S ESi Magazasmda Bay Vordik'e 
müraca;ıt etmelf'ri Telefon: 44934 ,__ , 
Istanbul U çüncil Iera Memurluiundan: 

Mukaddema htanbulda Fatihte Corşamba 
Fethiye caddesinde 24 No. da muldm iken 
hilen ,nude olduğu bilinmeyen Yanko veledi 
Istepana 

Yunkers Tayyare ve Motör fabrik.uı ano
nim •irketinin htanbul Asliye tkinci Tcaret 
mahlıemeıinden aldıfı 13.1.942 tarih ve 
40/223 sayrh karar mucibince 1 ı450 liranrn 
278 lira 72 kurut muarifi muhalıeme ve 114 
lira 50 kuruş ücreti vekllet ve 29.9.940 tari
hinden itibaren C'f,.. S fal. ve bu paranın ta• 
mamı Kemal Ohriden ve mesarifin umamiyle 
3316 lira 66 $ar kurutun diğer mMdeiale yh 
Prodromos oflu Yordan ve Boyacı D!mitriden 
tah•iline da;r bulunan illm berayı inf~r dai 
rtmiıe- tevdi edilmi\ ve tarahnıza KÖnt\erile-n 
icra emri ikametalhtnnın meçhuliveti hase 
biylt ttblijt edilmedillnden bir !buçuk ay "1ild 
detle lllnen tebliğine btanbu icra mercii 
hakimliii ıarafrndan karar verilmiştir. 

Bu mllddet içinde borcu 6d~meı Ye venn .. z 
veya tetkik merciinden Yeya tvnylı veyahut 
iadei mahkeme yolu ile ait olduğu mahkeme
den icr•n•n seri brrakılmaıına dair bir karar 
ıetiremdiliiniz takdirde cebri icra yaınlacıj!ı 
ve yine bu müddet içinrle mal beyanrntla bu
lunman" ve bulunmadıı'!ınrr takdirde alacaklı 
nm talebiyle hapiıle tazyik olunacağrnrz Ye ha 
kikate m u halif beyanda bulunduğunuz t11kdir· 
de hapisle cezalandmlacağınız h•kkrnda kra 
emri yerine kaim olmak ilzere keyfiyet "ili nen 
tebliğ olunu r. 

KAYIP - Şile askerlik ,ube•İnden aldı· 
ı!\"lm tlltlln ikramİl't•i cllzdanrmı zayi ettim 
Yenisini ç1kara<:alımdan eskisinin hükmti 
kalmadııtr. Şile l<~h•ko• köyünde ölü Muınafa 
kansı Sundus Sc•ıin. 

Geb•e Sulh Hukuk HlkimHğl : Geb•erle v~ 
fat etmi, olan cedikli cavu~u Merdane Tekin 
in miras~rlan vana ilin tarihinittn itibaren 
ile ay, alacak ve vereceklorinir. de Bir ıv 
urfında vesikalan ile bırlikte Gebze ıulh 
Hukuk Hikimliğine mDracaat etmeleri IUn 
nfutH1T'. 

,-------~ TAN Gazetesi 

~ıan Fiyatları 

Raşlık maktu olarak 7 5fJ 

/ inci sayfa santimi 500 

2 ., ... .. 40() 
l 

J • • " 150 .'Em _____ ı1 1 

'l - 942 

TÜRKiYE CÜMHURIYETİ 
ZiRAAT BANKASI 

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

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

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
iKRAMiYE YERiYOR 

Ziraat Ba nka11nda kumbaralı ve l hbaraız tasarruf hesaplarında e" az 50 
llraai bulunanla ra senede 4 defa çe kllecek kur'a ile apgıdakl pllna ~ıs -

,.. lkramlye dajjıtılaeaktır. 
4 Adet 1,000 Lira lık 4 .000 U " 
4 " 600 ,,, 2.000 .. 
4 .. 250 • 1 ,000 • 

40 .. 100 .. 4,000 • 
100 • 60 • 6 .000 .. 
120 • 40 • 4 ,800 .. 
160 • 20 .. 8.200 .. 

ol KKAT: Heaaplarfndakl paralar bl, sene tçlnde 60 llradan •••O• dDf ml• 
yenlere ikramiye çıktı!lıı takdirde % 20 fazlaslyle ver ilecektir. Kur'alar 
~enede 4 defa, 11 EylOI, 11 Blrlnelkhun, 11 Mart ve 11 Haziran 

tarlh lerln·'fe çekilecektir 

Yol. Etüd 
afıa 

ve Aplikasyon işi 

Vek"'letinden 
1 - Koyulhisar - Kelkit arasında yapılacak tahminen (190) kilomet

re tuldeki etüd ve aplikasyon tsi ( 42600) lira keşif bedeli· üzerinden kn
palı zar! usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 3.4.942 tarihindeki Cuma gün{l saat 15 de Nafta Ve
kfiletı Şose ve Köprüler Reisliği eksiltme ve arttırma komisyonunda 7a
ptlacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna bağlı diğer evrak Nafia VekAleti 
Şose ve Köprüler Reislığinde ve İstanbul Na!ia Müdürlüğünde görülebi
lecektir, 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin eksiltme tarihinden en az 
i.iç gün evvel bir istida ile Nafia VekAletine müracaat eder ek bu glbt iş
ler yapabileceklerine dair ehliyet vesikası alması lazımdır, 

5 - İsteklilerin Ticaret Odası vesikasiyle 13195) liralık muvakkat te
minatlarını havi olarak 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde bazırlıya
cakları kapalı zarflarf ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline ka
dar komisyon reisli~ine makbu7 mukabilinde vermeleri muktazi olup, 
posta ile gönderildiği takdirde postada olacak gecik.meler ve mühürsüz 
zarflar kabul Pdilmez. ( 1785) (3378) 

Mevya, Bağ, Sebze ve Çiçek Merakllları 
Ve Çiftçilere Müide 

Türkiyede İlk Ziraat 
Eczahanesi Açddı 

fstihsal seferberliğinde çok ve temfz mahsul bol ve lekeslr tneyve. 
5ebze. ~el çiçek yetiştirmek şarttır. 

Bu -la ancak her ytl mahsule mu sallat olan hastal tldan tedavi etmek
le kabildir . 

Her çesit mnhsuldeld hastalıldarrn ne olduğunu öğrenmek ve bunlara 
kar~ı ucuz ve iyi fükı bulmak isterseniz İımlr - Bornova Ziraat MC\ca-
dele ı~tacyonuna yazm1z, Telefon: Bornova 18 (3153) 

cs.req1ew ~.ı ·s ., .ı 1u.{1J~au •M 11 ın:>a1aze9 
-n ;mrıplOO qın"'f fll1.'R ·JJmpgm 1e&!.ıS30 3.4 dıqus 

Bir Harita Alırken: 
(Muallim Fuad Gücüyencr) :ıdına dikkat ediniz: (68X 100) boyun~a. Türkiye, Dünya A"vrupa, Asya Haritaları (20\ şer, (50X68) boyunda Ş. Amerika, C. Amerika, Afrika ve 

Okyanusya haritaları (15) er kuruştur. Satış Merkezi: (Anadolu Türk Kitab Deposu. Yeni Postane karşısında Meydancık hanı No. 10, 11, 12 de. Taşrasiparişleri gönderılir. 


