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Gezisine lıtirak Eden SanatkCirlarımızın Eserleri 
Tarafından Tetkik Edile rek Mükafatları Verildi 

Ankara, 3 (A.A.) - Genç resim lstidatlanmı- onuncu yıldönümü dolaya.siyle Ankara ser~ e. 
zı yurt içinde gezdirerek onlardaki sanat mhtt- vinde açılan sergide teşhir edilmekte olan bu 
na hayat ve hakikatle imtlıacmı temin ve yurt yıl ıezisine ait 103 tabloyu mükafatlandırmak 
ve sanat &iizelliklerini yer yer tanıtmak mak· üzere C. H. P. Umumi İdare Heyeti azasından 
sadiyle C. H· P. Genel Sekreterliii tarafından Marat mebusu Hasan Rept Tankut, İstanbul 
dört senedenberi t.ertip edilmste olan yurt mebusu Salah Cimcoz, Çoruh mebusu Ali Rıza 
içi ressam gezisinin dördüncüsü de 1941 yazın- Eren, Ankara Halke-vi Reisi İçel mebusu Ferit 
da yaptlmıştı. Bundan evvelki Gç yıl içinde Celal Güven, Tevfik Ararat, ressam Refik 
hazırlanan 290 tablo ile birlikte. Halkevlerlnin Kiir Sonu Sa: 2; Sü: 4 
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Fransada 
Mağlubiyetin 
Mesullerini 
Arıyorlar ? 

lsvicre ile Ticaret 
Müzakerelerine 
Dün Başlandı 
Kısa Bir Zamanda Anlaşmaya 

Uzak Doğu cephesinden resimler: Birmanya 

SARK CEPHESi 

Donetz ve 
Kırım'da 

Berlin, Sovyet lerin 
Şiddetli Taarruzlara 
Giriştiğini Söylüyor 

Almanlar Voronei' e 
2 Ağır Akm Yaptı 
Berlin, 3 (A.A.) - Alman or -

dulan başkomutanlığının tebliği: 
Kırımda ve Donetz havzasında, 
düşmanın tanklarla desteklenmiş 
önemli taarruzları şiddetli muha 
rebeler sonunda püskürtülmüş • 

muharebesine 

Hakikatte Franaanın afradıtı fe
ci ikıbetten phıaları mee'ul et
mek ve ba mea'alleri bacün a
raıtırmata kalkmak doira de
lildir. Tarih, daha olaı halinde
dir. Hldiıe ve yara kapanmamrı
tır. Böyle bir zamanda mea'ul a
ramak mevsimıb:dir. Hata i1le
mek ihtimali yüzde riscliir. Bo
nunla beraber Rlom mahkeme
sinde cereyan eden mubak.rr.e. 
yalnız Fransa için delil, bUtün 
memleketler için ibret denleti 
ile doludur. 

Varılacağı 
1 

Ankara, 3 (TAN) - İsviçre tür. Kerç şehrine yaptığımız ha
lle ticaret anlaşmuı muz~kereıe- va akınlaınnda civardaki liman • 
rine bugün Hariciye Vekaletinde da büyük yangınlar ~ıkınıştır. 
saat 10 da başlanmıştır. Doğu cephesinin diğer kesimle • 

Türk heyeti, Hariciye Vekaleti rinde düşmanın yaptığı birçok ta 
umumi katibi birinci muavini Ce arruz hareketleri akim kalmıştır. 
vat Açıkalının reisliğınde, Tica- Alman taarruzları mevzii muvaf -

Birmanyada Çine giden yolun 
kesilmesini intaç eden Japon 

taarruzunun istikameti 

1 
ret Vekaleti müsteşar vekili ve fakıyetlerle neticelenmiştir. A m e r·ı k a ı· ı e 
dış ticaret dairesı reisi Cahit Za. Sovyet tebliğine göre 
mangil, Hariciye Vekaleti iktısat .. .. 

M. Zekeri11a SERTEL 

Vichy hüktimeti, Fransayı ~ 
rihte misli görülmemi§ boz 

guna uğra tanların hesabını, ıim. 
di Riom yüksek divanında eski 
vekil ve kumandanlardan almıya 
çalışıyor' 

Fransanın yıkılışından phıalar 
mı mes'uldür, yoksa biribirini ta 
maınlıyan bir takım siyasi, içti
mai ve askeri hadiseler ve aebep
ler midir? 

Fransayı bu hale getirenler 
Blum'lar, Reynaud'lar, Daladier. 
ler, hatta General Gaınelin mi • 
dir? Yoksa bu büyük dramın ha
kiki sebeplerini ve mesullerini 
daha derinlerde mi aramak li .. 
zımdır?. 

Hüktimetler mesullyetlerl phıa 
1ara yüklemeyi tercih ederler.Ha 
kild sebepleri araştıranlar ilim 
adamlandır. Vichy hükfu:neti il -
mi bir eser yazmıyor, bir taraf· 
tan Almanyayı memnun etmek, 
bir taraftan bir kısım efkln ~ 
tıştırmak için Fransız faciasının 

General Gamelln 

GAMELİN 
SU KOT 
EDİYOR 

dairesi umum müdür muavini Moskova, 3 (A.A-) - Bugunku • •ı+ 
Nureddin Pınardan mürekkeptir. Sovyet .tebliği ekinde şöyle den- l ngı ere 
Altı kişilik İsviçre heyetine, İs- mektedır: . 
viçrenin birçok mühim ticaret Cen~p cephe~.ınde. Sovyet kuv-

uahedelerini akteden Efrard vetlerı 9 .mevkıı gerı almışlardır. 
riyaset etmektedir. Bu mevkıler Almanlar tarafından Sovyetleri J aponyaya 

Karş ı Harbe 
Teşvik Ediyorlarmış 1 

Müzakerelerin pek uzun sürmi m" Sonu Sn: 2; Sü: 4 
yeceği zannedilmektedir. 

Öldürülen 
Bir Almana 

Mukabil 
Pariste 20 Yahudi 

Ve Komünist 
Kurşuna ~izi liyor 

Devamsız Talebe 
Hakkında Vekilliğin 
Yeni Bir Kararı 

-
Japonlar Vaziyeti 
Nazik Addediyor 

Ankara 3 (A.A.) - Haber al· Tokyo, 3 (A.A-) - Basın, Mos-
dığımıza göre, sürekli olarak 10 kovadaki Japon elçisinin değişme 
gün okula devam etmiyen ve key sine efkarı umumiyenin vermek 
fiyet velisine bildirildiği halde te devam ettiğı alakayı aksettir • 
bu hususta kabul olunabilecek mektedir. Yomiuri gazetesı, Ja • 
birmazeret bildirememiş bulunan pon • Rus münasebetlerinin "Na
talebenin okulca kayıtlarının si- zik,, diye vasıflandırdıktan son • 
linmesi }azım geleceği Maarü Ve. ra Moskovanın dış siyasetindeki 
killiğince lise, orta ve öğretmen karışıklığı belirtiyor. Bu gnzete, 
okulları müdürlüklerine tebliğ Londra ile Vaşington'un Sovyet
olunmuştur. ler Birliğini Uzak Şark harbine 

mesuliyetini bir iki adamın omu. 
&una yüklemiye çalışıyor • 

Hakikatte Fr8Il$8D.Ul uğradılı 
feci ikibetten phıslan mesul et
mek ve bu mesullerl bugün lll'8f" 
tırm.ıya kalkmak doğru değildir. 
Daha tarih oluş halindedir. Hi.. 
dise ve yara kapanmamıştır. Böy 
le bir zamanda mesul aramak 

Eski Baı Kumandan Çekya'da da 90 Bin 
Riom Divanında Reisin Yahudi Hapsedilecek 

Habeşistan Eski 
Kral Naibi 

Dük d ' Aost Öldü 

sürüklemek için Moskovada ma· 
nevralar yaptıklarını söyledikten 
sonra diyor ki: 

"Halbuki Kremlin bitaraflık 
paktı ihlal edildiği takdirde ka. 
rada müşterek hudutlara sahip 
bulunan Japonya ile Sovyetler 
arasında çıkacak bir muharebe -
nin ne netice vereceğini mükem
melen bilir. Bundan dolayıdır ki, 
Sovyet makamları İngiltere ile 
Amerikanın bu timitsiz manevra
larına karşı hissiz kalmışlardır. 

Bir Çok Suallerini Vichy, ~ (A.A.) - Alman işgal 
kuvvetlen komutanı general Stu. 

Cevapsız Bıraktı elp~~gel .. tarafı~dan neşredil~n 
teblıg ezcumle şoyle demektedır: 

mevsimsizdir. Hata işlemek ihtt. Riom., 3 (A.A.) - Riom divanı· 
mali yüzde yüzdür. nm üçüncü celsesi başlamış, Da-

Bununla !beraber Riom mah • ladier'nin sorgusuna devam edil. 
kemesinde cereyan eden muha - mittir. Reis, fabrikalann millileş 
keme, değil yalnız Fransa için, tirilmesinin harp malzemesi lına
bütün memleketler için ibret lAtı üzerindeki tesirlerinin neti· 
dersleriyle doludur. Bir menıle • celerini hatırlatmış ve Daladier. 
ketin nasıl ve niçin yıkıldıfuu den, millileştirilen fabrikalann 
görmek ve bundan ders çıkar .. neden Paris civannda merkezleş 
mak, faydalı olsa gerektir. tirilmiş olduklannı sormuştur. * * * Daladier, bazı fabrikalann ve 

FranY daha harbe girmeden bu arada Le Mans'daki Renault 
evvel mağlup olmuş ve yı fabrikasının kısmen ve batıdaki 

kılmıştı. Senelerdenberi Fransa- Rosengart fabrikası gibi bazı ıma 
yı biribirini kovalayan dahili litanel~n. yerlerini değiştirtmiş 
kavga ve buhranlar zaten kemi - oldu tı amış ve Paris gi-
rip duruyordu. Memlekette ı k ~rkezin, yerin-
kavgası o derece keskinle !'ve lüzumlu 8. 

' ki, Fransayı düşünen kaim bilen •iifadeli bir 
herkes kendi smd davasının ·~un' ğunu söyle-
ne takılmıştı. Bir tarafa diif ~ . • 
manla el ele vererek çalı§811 B um! eı.tsa~:U. ordu ,.. 
juva sındı, öbür taraftan 11 ~ mtn lııtlıiİ'ikalarm millllet-
nıf menfaatini memleket menfa• n4s,,ıilladier ne mutabık 

"1 martta bir Alman nöbetçi. 
sinin öldürülmesine karşı misille 
me olmak üzere 20 komünist ve 
Yahudi kurşuna dizileceklerdir. 

l:ifj" Sonu Sa: 2; SO: 2 

Nairobi, 3 (A.A.) - 1941 ma
yısında Anba Alagi'de 18,000 kişı 
lik bir ordu ile General Cunning. 
ham'a teslim olan eski Habeşis -
tan kral naibi Dük d' Aost'un öl. 
düğü haber veriliyor. Dük d'Aost, 
esarette bulunduğu Nairobi'ye 
geldiğindenberi verem hastası idi. l:lfr Sonu Sa: 2: Sil: 4 

atinin üstünde gören işçi sınıfı, bul~~ad!rrna işaret eylemt, ve Da
llnıflar arasındaki kavgayı yatı§. ladıer den, bu lıf cenelkunnayla lsti
tırmak ümidiyle araya girip 111 pre edip etmediğini sormu~r. 

~ Sonu Sa; 2; Sü: 1 12Jr Sonu Sa: 2; SO: 1 Amerikan fabrlkalaPtnda in'8 edilen uran b1e1er sevke ham" 1.IT vuiyette 

• 
Türkçe, sözlü, sazlı, şarkılı filmlerin 

en ıUzeli 

A LI BABA VE 
KIRK HARAMiLER 
ELHAMRA Sinemasında 

Birmanya 
Yolu Dün 

Kesildi 

Rangon Yanıyor 
G. Wavell, Tekrar 
Hindlst an Kuvvetleri 
Baş Komutanı Oldu 

Kuvvetli Bir Hind 

1 
Ordusu Kurulacak 
Mandalay, 3 (A.A.) - Reuter 

iştirak eden Hintli kuvvetler muhabırıne göre, Sittang ırmağı 
üzerinde Japon tazyikinın fazla· 

PASifiK HARBi 

CavaHarbi 
Kızıştı ---

laşması dolayısiyle, Çine giden 
Birnıanya yolu şimdi bilkuvve 
kapanmış bulunmaktadır. 

Şehir alevler içinde 
Tokyo, 3 (A.A.) - Asahi Şim

bun gazetesinın Birmanya cep .. 
hesinden bildirdiğine göre, Ran• 
gon baştanbaşa yanmaktadır- In-
gilizler, b ir kere daha "Yaıurlll 
arazi terketmek,, politikalarını 
takip etmektedir. Sokaklar, varoı 
lara doğru kaçan Birmanyalılar. 
la doludur. • 
G. Wavell, tekrar Hindistan 

baı komutanı oldu 
Londra, 3 (A.A.) - İngiliz Bq 

Japonlara Göre, 23 vekillik dairesi tarafından ne~re. 
dilen bir resmi demeç, general 

Harp Gemisi Batırıldı Sir Archibald Wavell'in cenup 

Su,-abaya'ya J a pon 
P ;.raşütçüleri indi, 
Mukavemet Şiddetli ---

Batavia, 3 (A.A.) - Felemenk batı Pasifikteki müttefik kuvvet 
tebliği: Düşmanın Cumartesi pa- ler yüksek komutanlığım bırak • 
zar gecesi Cavada asker çıkardığı mış ve yeniden Hindistan bnşko. 
üç noktada Japonlar pazar gü - mutanlığını almış olduğunu bil ~ 
nündenberi ilerlemiye ve sızma dirmektedir. Ezcümle Birmanya• 
hareketleri yapmağa muvaffak o. daki harekatın mesuliyeti Gene. 
lamamışlardır. Kuvvetlerimiz 
muhtelü noktalarda mükemmel 

l:!fj" Sonu Sa: 2; Sü: '1 

bir taarruz kabiliyeti göstererek r 
düşmanla sıkı temasa geçmiş bu- İ 

lunmaktadır. 1 
Bomba tayyarelerimiz Cava kı 

yısı açığında 10 bin ve 8 bin to
nilatoluk iki Japon deniz taşıtına 1 
tam isabetler kaydetmişlerdir. 

Dunkerque 
Zırhhsı 

Bir Felemenk denizaltısı Cava kı 
yısı açığında düşmanın büyük bir 
sarnıçlı gemisini batırmıştır. 

Bir meydan muharebeBi 
Londra, 3 (A.A. - Cavada, şim 

di adanın bütün şimal kıyısı bo. 
yunca şiddetli bir meydan mu -
harebesi cereyan etmektedir. Reu 
ter muhabiri, Japonların ağır ka
yıplara uğradığını bildiriyor. 

I fgal edilen yerler 
Saygon, 3 (A.A.) - Japon kuv 

vetleri, adanın şimal sahilinde e. 
le geçirdikleri 3 köpri.ihaşından 
başlayarak hareket sahalannı ge
nişletmeğe devam ediyorlar. Bu 

l:?J'" Sonu Sa: 2; Sil: 5 

Yakında Almanlara 
Devredilecekmiş ! 
Berne3 (A.A.) - Fransa hezi

metinden ıonra Morsel Kebir'cie 
tahrip edilen Dunkerque ~ırhlı u
run tamirini hızlaıtırmak için Ta
lon'a Alman teknisyenlerinin se'
diğf temin edilmektedir. 

Dunkerque zırhlıstnın Almanla
ra devri maksadıyle, ~lman denız 
kuvvetleri başkumandanı Amiri 
Reade!' ile Fransa Başvekil Muav - 1 
ni Amiral Darlan arasmda ıimd•- 1 
den iptidai bir anlaşma yapıldıiı ı 

1 sanılmaktadır. ---------. 
[Y~O~~] 
Biletlere Zam, ·Ceplere Delik 
R E F 1 K 

" B elediyenin iki milyona varan yeni ihtiyaç· 
lan için Millet Meclisine bir kanun pro

H AL 1 D jesi teklif edilerek nakil vasıtalan biletlerine bir 
miktar zam yapılacaktır.,, lşte dünkü gazeteler-

KARA Y de okuduğum haber budur. Halbuki, bir müd-
.._ ___ _. det önce bu bahse dokunduğumuz zaman yeni 
gelirin lüksten, süsten, servetten elde edilmesi fikrinı ileri sür. 
müş ve büyük mağazaların vitrinlerine, tabelalarına, ışıklı ilan
lara, içkili kahvelere, klüplere, kuyumcu, kürkçü, antikacı dtik· 
kanlanna, Sandal Bedestenındeki mücevher satışlarına zam ya. 
pılmasının daha doğru olacağını, geçinmesi darlaşmış olanların 
korunması lüzumunu yazmıştık . Buna cevap olarak bize, neza· 
ketle demişlerdi ki: "Fikriniz pek yerinde ise de eldeki kanun· 
tarla o gibi resimleri arttırmak imkanı yoktur. Saydığınız kay. 
naklardan açığı kapatmak için yep yenı bir kanun ister.,. 

Şimdi görüyoruz ki, bu yep yeni kanun hazırlanmaktadır. 
Fakat kanun, gazetelerin yazdığı gibi yalnız taşıt tarifesini artı 
tıracak şekilde ise - hatta yalnız birınci mevkilere bile olsa - yL 
Dl' lüks, süs, servet alargaya alındı, sıyrılıp kurtuldu demektır. 
Amma diyeceksiniz ki, bilet zamlarını servet sahıpleri de vermi. 
yecek mi? Verecek amma beş kuruş fazla, beş kuruş eksik, onla
rın umurlarında mı? Kıllan bile duymıyacak; asıl açık, - yer 
darlığından, işine çabuk yetişme zorundan birinci mevkie de ca. 
nını atacak olan - az gelirlilerin, memur sınıfının kesesinden 
kapatılacak. Zira bir tramvay arabasının . bır banliyö vagonu· 
nun, bir Boğaziçi vapurunun bırıncı mevkimde kaç pulsuza kar
şı kaç Karun vardır?Bire -do);tsan dokuz! Bılet zammı öyle bir 
zamdır ki, onu görünüşte herkes, fakat esasta yalnız geçınmesi 
güçler öder. Zaten maliyecilijcte ve kanun yapıcılıkta en mari
fetsiz, en kolay ve kısa yol, biletlere zam usulüdür. Tek madde 
lle kesip atabilirsin; vergiyi koyması da kolaydır, toplaması dal 
P'ıkat mademki iş yepyeni ,bir kacuna dayanmıştır, artık bu ka· 
Dunun hem şimdiki harp duruiru.ina, hem de bızdeki kadar bütün 
dünyadaki içtimai ve malt ~ıi\.,prensıplere de uygun bir nıh 
ve bir mana taşıması llzımgelir. Hoş, bu satırlan yazarken fuzu.. 
ll bir akıl hocalığı ettiğime, gazetelere düşen haberde birçoklan 
gibi eksiklik oldujuna, zam kanununun yalnız yüksek serveti 
vunıp az gelirli vatandap .koruyacağına şüphe etmiyorum; et· 
mek istemivonım. 
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eve ee er 1 

Dün Bunun İçin Bir 
Toplantı Yapıldı 

a 
• 
1 oc Balıkçılar 

Kurutmak 
Birliği 
Üzere 

1 
Nakil Vasıtalarında 

. Bedavac1ltk Zihniyeti 
- Allah esirgesln... Mujganın hu 

mırasta benden z.iyade hakkı var. Ben 
buyuk halamı bilinm. Çekilir, bela dc
gıldı. Butun malını ona bıraksa emil> 
ol ki b r oey soylcmczdiml 

takrrdıları Fad·k2n işe b:ışladığını ıın
latıyordu. 

- Sen.nle Fadik haltltmda da ko
nuşmak istiyordum. 

- Ne var? O da mı evleniyor? 
Dün İstanbul Kız lise lndC' Maarif y Q d 

müdürü Muhsin Blnalm reisliğinde 

n Sayıma 
Yıh için 

Göre 
azırh!t 

Gelecek Tedris 
Yapılacak 

Balıkçılar ccmyeti azasiyle birçok 
balıkçı tacirler dün tekrar ticaret o
dasında toplanmışlardır. İaşe müste
ı.;ar muavini Şevket Süreyya toplan
tıya reislik ederek balıkçılığın teşkl
ltıt!andmlması hakkında balıkçıların 
mütnlealarmi dinlemiştir. 

1 

ile Mücadele Lazım 
Şehrin, ifası zaruri hfz.metlerlnl 

görebilmek için yeni gelir kay· 
nakları bulmak Ulzım gelince na- ı i kil vasıtalarına da birer mlkdar 

- lııin fenası evlenemiyor. Halbu-
ki bir izdivaç onun bütün vaziyetıni 
düzeltecek. 

bir toplantı yapılmıştır. Topln~tıda 
bütün lise ve orta mekteplerin müdür- Bir kaç ay önce bütün yurtta yaş
leri hazır bulunmuşlardır. Toplnntıda lan 7 ile 16 arasında bulunan okuma 
mekteplerde yapılması kararlaştırılan I çağındaki çocuklanr. sayımı yapılmış
ziraat seferberlğl için almacak tedbir- tı Sayım netlcekrl hazırlanmış ve 
ler tesbit edflmlstir. Bahçesi veya ya- ı iatistık umum müd rlu une, Manrıf 
nmda arazi bulunan mekteplerde Vekilliğine gönderilml tir M arıf Ve
yazlık ekim yaptlm en için ne gibi va- kflleti bu ı tatı tiklerle bugün okul- ı 
srta ve malzemeye lhtiy ç varsa bun- larda bulunan talebe mlkd.lrı arasın
ların teminine çalışılacaktır, da bir Mukaye<ıC' yapacak ve 942-43 
Samsunda zirai sef e1·berlik dC'rS yıltnda açılacak yeni $Ubelcrle, 

Semti Erkek Kız Yek On 1 zam yapılması dÜ§Ünüldü.Bu zam i 

1 

ne dereceye kadar doğrudur, bil· • 
mlyoruz. Şehir halkı §Üpheslz ki 
zamdan müteessir olacak, her gün 
işine gidip gelmek için, nakil va-

Nazmi sofrada kızına sordu: 
- Cemıle· sen artık Durriye h.ınım-

1 ra gitmiyor musun? 
Nazmı kaşlannı çattı: 

- Ne sciylüyorsun? 
Sllivri 
C talca 

3026 2658 5694 
4R27 4363 9187 

Cemile yutkundu: 
- G~dıyorum. 
- Son defa onları göreli ne kadar 

- Fadik arada teyzes nin işlerini 
görmek içın koye gidiyordu ... 

- Ne vakit? 
- Bır iki defa sen yokken gitmişti. 

Fatih 14699 
EyUp 1610 

Kadıköy 4264 
Yalm;a 2292 

13327 
1411 
4184 
2062 

28026 
3021 
8448 
4354 

Balıkçılık cemiyetinden başka oyrı
ca bir balıkçılar birliği kurulma ı 
hakkında bazı esaslar kararlastırıl
mıştır. Balık kons,,.,rvesi için mevcut 
konserva fabrikalarının k!ifl gclece i, 
fakat konserve kaplarının imali için 
malzemeye ve motörler için mazota 
ihtiyaç olduğu te~bit olurımu tur. 

.1 aitaaindan istifade etmek zorunda 
kalan lıtçller, memurlar, kıaııca 
orta r.ınıf halk belki de l9lerlne 

oldu? 
Gene; kız birdenbire cevap verdi: 
- Sekiz gun kadar var. 
B basının bu anı sozlerl onun s!

nırlerınde o kadar kuvvetli bir t-:r
ıne tesir yapmıştı ki, asabi b r k\h

kaha kopardı. Nazmi, hayretle F11hl
reye baktı. Sanki ne.zarlariyle: 

Nazminin ka lan daha zıyade ça-
tıldı. 

- Kimden fzin alıyordu? 
- B na haber veriyordu .. 

Sammm, (TAN) - Zira t Vekll
letl lstihs:ılfttı çoğaltmak mnkc;adivlc 
Samsunda çok m ıhim bir tt'ş bbU " 
girişmiştir. Nafia VekAlctı tar tından 
bilyük bir muvaff kıyet!E.' kurulan. ve 
yirmi bin dekar vüs'atindt' bulunan 

ilk okulları gösteren bir 1i te hazırlı
yacaktır. 

Sile 
Beykoz 
Üskildar 
Sanyer 

1862 IG71 

740 591 
4477 4241 
1868 1674 

3533 
1331 
8718 
3547 Balıkçılar birlığı kuruldu~ takdir

de eğer ihtiyaç olursa hilkOmettn de 
sermaye verebileceği ileri sürülmUş
tUr, Buglin tekrar toplanılacak ve son 
kararlnr verilecektir, 

1 
yürüyerek gidip gelmeyi veya lf 
yerlerine yakın semtlere taıınma• 1 yı tercih edeceklerdlr. Bu takdir

i de de yapılan zamdan hiç bir fay• 

1 
da hasıl olmfyacak gelir artmt
yacak, belki de ekallecektlr. E
sasen bugün blle halkın mDhlm • 
bir kısmı nakli vasıtası masrafın- E 

- Buna ne oldu bciyle? Diyordu. 
Babasının bakıeı ona sinir terleri 

doktiırdiı. Havlusu ile yuzünü sildi. 
Ayafa kalkarak: 

- Babacığnnl Dedi. Beni affet .• 
Sınir ... 

- Peki kızım, haydi odana çık •• İs
tirahat et. 

Üvey kızının arkasından kalkmak 
isteyen Fahlrcye: 

- Sen otur azıcık! Dedi. 
Yalnız kaldıktan zaman, sanki baş

kasının işitmesinden çekiniyormuş gl
bı yavaş sesle: 

- O, buradayken söyliyemezdirn ... 
Bu kızı artık evlend rmeyi düşünm'!~. 
Baksana... Deminki halıne dikkat et
medın mi? Lüzumsuz ter doküşlcr: a
sabi gülüşler .•• 

Fahire sesini çıkarmıyordu. Koc .. sı 
sordu: 

- Öyle değil mi? 

- Sen ml izin veriyordun? Hal-
buki ben katıyyen menetmıstım Ve 
bunu senin gibi o da biliyordu. Neyse 
bunu sonra münakaşa edenz .• 

- Koydc bir delikanlı tanımış; b.r 
cahillik etml:ı .•. 

Nazmi karısına, acır gibi bir na
zarla baktı: 

- Ne kadar llcizsln Fahire 1 D~di. 
Bacak kadar bir kıza bile tahakküm 
edemiyorsun. Seninle isted klcri gibi 
oynuyorlar, Halbuki elinde onu teh
dit edecek bir ıilihm da vardı. 

Fahire cevap vermiyordu; anlam:ı
mııı gibi kocasına baktı. Nazmi: 

- Öyle ya, Dedi. Sana koye gi
deceğin! söylediği zaman "Bey duyar
sa kanşmaml,, demekl"ğin kafi idi. 
Bir yere gidemezdi. Simdi ne olacak? 
Mesele yalnız cahillikle kalsa iyi, Dir 
de o cahilliğin canh bir nişanesi çı
kar, Boyle de bir şey var mı yoksa?. 

Fahire başını önüne eğdi. Artık ko
casının yüzüne bakamıyordu. Nazmi 
her şeyi anlamıştı. 

VilAyet sınırları içinde okuma çağın 
da bulunan çocukların hazırl::ınnn lis
tesi şudur: 

Semti Erkek Kız YekOn 

Hamzalı arıızlc;lni Ziraat VekAletlne Adalar 508 549 1057 

Kartal 1764 1563 3327 
Emfnönil 7578 7059 14637 

Bakırköy 2436 2166 4602 
Beşiktaş 4523 4356 8873 

terketmlş. VeMlet de burada geniş 
bir üretme çiftliği tesl!rlne karar ver- Beyoğıu ___ ı4_ı_9_2 __ ı_33•9·3-•2•7•591115:J111 __________ _ Umumf yekOn: 136,410 

mlştir. Gerdt bu çlrtlikte ve gerek e 
Çarşamba ve Terme ile Bafrada vasi Milli Şe imi 
mikyasta patates, pirinç ve mısır zira-I 
ati yapılması karar altına nlmmıstır. ıt?ı Bn~arı ı incide 

Bu ziraatı tc-min için Ankarad n 25 Epikman. ve Arif Kaptandan milrck
ve doğu bölgelerinden dt- 25 ki ceman kep jüri bu sene geziye çıkan 10 res-
50 traktör şehrimize srvkelllmek U- samıınız tarafından hazırlanan tabl->
zeredir. Bu traktörlE.'rln bir kısmı da lan tetkik ederek bunlardan Muğl-.ya 
yola çıkarılmıştır. g den Selim Turanı birincl, Kı.i-
Dlğer taraftan köylü de hakikaten tabyaya giden Hakkı Anh'yı ibn

seferber bl: hale gethiTm1$1ir. Hava- cl, Vana giden Kemal Ceren'ı üçüncü 
larm mUsaıt gitmesi yüzlindM k5yl0 olarak seçmişlerdir. Birincinin 400. 
tarlalara dökillmilş fasılasız bir su- iklncinın 350, üçünclınıin 300 ve diğ~r 
rette toprağı aktarmakla me guldilr. yedi ressamın da 150 şer lira ne mu
K~yl?n~n tohum ihtiyaçları d.a tc;nin kfifatlandmlmaları kara laştmlmıştır. 
cdımı tır. Bu seneki reko~tc-nın dıj'tcr Jüri heyeti çalışırken bir mutlu tc
senel.ere nlsbetle birkaç mısll artacnğı sadüf eseri olarak Cumhur Reisimiz 
şimdıden tahmin ~lunmaktadır. de yanlarında sayın eşleri bttlunduğu 

Y kalanan, Mahkum 
Ola urguncular 
Vurgunculuk suçu He mahkemeye 

verilen vurgunculardan; Ergen~kon 

caddesinde nalbur Aris. fazla fiyatla 
çimento sattığı için 5 lira para ct'Za
srna ve 7 gün dilkklnfm nçmamıya 
mahkilm edilmiştir, Galatnda fazla 
fiyatla tuz ruhu satan nalbur Sokrnt 
tevkif edilmiştir, 

Başvekilin Yeni 
Bir Tamimi 

Ankara, 3 (TAN) - Başvek1lllk, 
bütUn devlet daire ve mües~r-selerine 
bir tamim yaparak resmi ve reı.mt ol
mıyan gazete ve mecmualarda· kiğıt 
azlığı dolayislyle, mümkiın olduğu ka 
dar lüks ve biıincl hamur kiiğıt kul
lanılmamasmı, metinlerin kısaltılma
sını, küçük harfler kullanılma'lım, boş 
yer bırakılmamasını ve r.aruret o1nm
dıkça kitap ve broşür b3stınlmm:rn
smı istemiştir. ,. 

Kömür Satışları da 
Yolsuzluk Ya anlar 

dan kurtulmak için lmklnlar ar•· ı 
maktadır. 

Bir de şu nokta vardtr: Bir kt· 
ıım vatandaşlar, bDyük veya kü
çük bir kısım memurlar, nakli 
va&ıtalarında ücretsiz seyahat et
mek hakkinı haiz bulunuyorlar. 
Bizce bir taraftan nakil vaaıtalan 
ücretlerine zammedllmesl dDşD
nülürken, diğer taraftan da beda• 
vacılık zihniyeti ile mücadele et• 
mek llzımdır. 

Zam karart yerine bir "bedava 
seyahat yasağı,. çıkarılsa, vartda· 
tın en azdan dörtte bir artacağı• 
na hiç şüphe yoktur. Bedava ıe• 
yahat yasailı istisnasız tatbik olu
nurıa. varidat artmasa bile hlg 
değllse. tramvaylarda izdiham a• 
zalır, mnsrafına katlanarak trarn• 
vaya binen vatandaılar rahatça 
arabalara binip inmek lmklnınf 
bulurlar. 

- Evet. Haklısın. Cemile gelinlik 
çağına geldi ... 

- Değil mi ya? Eski bir mektep 
arkadaııımın mühendis bir oğlu var. 
Cemlleye pek münasip bir koca olur 
Muteşebbls, çahıkan, namu&lu bir 
genç, Ekmeğini taştan çıkaracak ka
dar gayretli .•. Ailesi de rabıtalı ada:n-
1 rdır. Adil biz;.m ınnıfın birincisi f
dı.. Zavallı pek genç y ımda öldü. 
Ben Cemilenin tabiatini bilirım Adil 
onun için pek Jyi olacak. Yalnız bü
tun mesele kızın hoşuna gitmesld r. 
Çunkü fikirlerimi bilirsin. Evlilik 

- Fadlkl- Buraya gel ..• 
Fahire :yukarıya çıkmak için ayağa 

kiilktı. 
- Otur! 
- BCRlm yanımda yilz göz olma-

s 
sını istemem. Dün sabah vlHlyettE- valinin riya e-

- Otur. tinde vall ve belediye reisi muavinle-
Fadik., oda kapısından içeri görün- ri kaymakamlar, belediye d !re mil-

dü. dürleri toplanmışl;ır, muhtelif saha-

halde sergiye şeref vermişler ve M.-.
arif Vekili Hasan Ali Yücel ile jüri 
azası taraf•ndan karşıl:ınmışlardır 

Partinin tertip ettiği bu yıllık J?;e
zilcrin guzcl sanat ürünleri vr- bunla
rın mükifatlandırılma şekllleri paı tl 
umumi idare heyeti azaıımd:ın Maraş 
mebusu Hasan Reşit Tankut tarafın
dan Milli Şefimize izah:ıt verılmı.,ur. 

Aynca Sirkecide kömilrcü Ali ve 
İlyas, Sultanahmette Hayri, İstlnyede 
Mürrüvvet kömür, Benzinci Şevket 
Benzin. Beşiktaşta bakkal İbrahim 
peynir. Balatta şarapçı Ali şarap, Sul
tanhamamda Mlinlr kadın çantası 
vurgunu yoptı!darından mahkemeye 
verilmişlerdir. * Ytldız makama fabrikası me
murlarından Hamdi, Toprak ofıslnden 
aldığı 554 çuval unun çuvallarını de
ğlst'rerek yerine eski çuvallar koy
mustur. Ofis eski çuvalları kabul et
m~ince de ofi:; memuruna 27 ,5 Ura 
rüşvet vermek istemiştir. 

Yapılan incelemelere göre; kok kö
murn s:ıtışı bugüne kadar doksan bir 
bin tonu bulmuştur. Kı$ sonuna ka
dnr bu mtkdann yüz bin tonu bula
cağı sanllmaktadır. Halbuki geçen yıl 
sarfcdilen kök kömUril mlkdarı alt!Tlış 
beş bin tonu geı;mem1$Ur. 

Bazı kömürcülerin kendilerine ve
rilen kok kömürlerini cl altından faz
la fiyatla apartnnan sahipleri ile hu
susi müesseselere sattıkları görillmUş
tür. Diln, kendisine kömlir verildiği 
halde halka satış yapmtyan Fatih kok 
k6milril bayii Burhan adliyeye veril
miştir. Diğer bazı kömürclller hakkın
da da tahkikat :yapılmaktadır. 

1 Vatan hizmetini yapan erlerden 
bile seyahat ücreti alınıp durur• 
ken. büyüklü küçDklO bir kısım 
memurlarin veya dolgunca Deret 
alan Şehir Meclisi azasının nakli 
vasıtalarında bedava seyahat et
meler! biraz da adaletslzllk olu
yor. 

eyden evvel karı kocanın blrbirle
mesclcsinde servetten, mevkiden her 
1 inden hoılanmalarmı ve kah d•ngi 
olmalarını düşünürüm •• 

Fah re, gözlerini bıle kırpmadan 
dınliyordu. 

- Cevap versene,,. 
- Makul söze ne cevap vereyim? 

Gayet doğru dU3ünilyorsun. 
- O halde sen ow biraz l!lkandil 

et. Bakalım ne diyecek. Oğlanı be
gcnmedim derse katlyyen ısrar et 
memeU. 

- Buraya gell lardaki on beş günlbk çalı mahn 
- Hannn bana anlattı. Sen de doğ hakkında valiye luıhat vcrmlşll.'rdir. 

rusunu söyle bakayım. Vali de kendilerine Ankıırnd'lki tt-mas 
Birdenbire maruz kaldığı bu sorbtJ lanndan bir kO"'Tlt hakktndıı mal(\mat 

sual ka~ısmda kızın yüzünden biihin vermiş, iaşe işlerine azami itina g6s
kanı çekildi. ( Arknsı var) terilmesi, vurgunculukb daimi suret
============- -=--..,,.,_ te mücadele edilmesi ınzumunu bil

Bugünkü Prozrnm 
7.SO Proıram ı8.55 Konuıma 
7.S3 MDrik (Pl.J 1!1.10 Fasıl 
7.45 Haberler 19.30 Hab~rler 
11.00 MDzlk (PL) 19.45 Scrbcat 
&.15 Enı saati 19 50 Faıul 

12.30 Proırım 20.15 Radyo cuetesl 
12.33 Saz eserleri 20.45 Marı 

dirmlııtlr. 

Patates Getirtiliyor 
Trabzondan fazla mlkdarda patates 

getirilmektedir. Patnteslerln yilklen
mesine baslanmıstır. Bunlarm bir kvı
mt tohumluk için ayrılacak, geriye 
kalanı piyasada yemeklik olarak sa
tdncaktır. 

Sergide bir saatten fazla kııl:ın Bü
yük Milli Şefimiz, sanatkarlarımır:n 
eserlerini takılır buyurmuşlır ve iler
dekl geziler için kıymetli dırektWcı 

vermişlerdir. 
Reisi Cümhurumuzun sanate Vt" ı:a

natkarlanmıza karşı gösterdıği yakın 
ilgi bu işin değerini arttırmı, ve g~
rek ressamlarımız gert"kse onların ış
leriylc meşgul olan jüri heyeti büyi.ık 
bir sevinç ve heyecan dJymuşlardıı. 

Bu yüzden cürmil meşhutla mahke 
meye verilen Hamdi bir ny hapse 
mnhkôm edilmiştir. 

A 

ususı 

e Açdac k 
1 e eler 

Dün rer.mi gazf'tede intişar edrn bir 
koordinasycm kararı Adliye Vekfıleti
re lil:ı:um gördllğli yerlerde Milli Ko
runma mahkemeleri açmak salfthlyc
tinl vermiştir. 

Adl"ye V<'kfıletf .,ehrimlzdc üç yeni 
mahkeme açmrya karar vcnnlstlr. 
Bunlardan ikisi İstanbul beşinci acll-

Mün. kaliıt Vekili Amiral Fahri En- yıe ceza mahkemesinin bulunduğu 
12.45 Haberler 21.00 Konuıma 
ıs.oo TOrktller 121 ıs TllrkOler 
18 00 Proırram 21.45 Bando 
18 03 Dans orkuttası 22.30 Haberler 
18.45 Ziraat takvlml 22.45 KıpanıJ. 

Altın Fiyatları 
gl.n dün sabahki ekspre le ş9hrimlze gilmrilk blnastnda, birisi de Usküdar
gelmlşUr. Amiral burada bir kaç glln da açılacaktır. Yeni açılacak olan bu 

Altın otuz ilç buçuk liradır. Bir 
1 
kadar kalacak ve bazı tetkiklerde bu- mahkrıne.lerin hazırlıkları 15 gOne ka-

" 
Yeni Belediye Bütçesi 

Belediyenin 942 mali yılt bütçe<;inin 
hazırlanmasına başlanmıştır. BütçC', 
daimi encümeninde tetkik edildikten 
sonra Şehir Meclisinin Nisan devre! 
toplantılarında mü:ı:aker<' edilecektir. 

Yeni bütçenin 13.5 milyon olarak 
hazırlanacağı santlmaktadır. Bu mik
dor, yeni gelir kaynaklan ile hUk\1-
metln yapacağı yardmı, Şt'hir Meclisi
nin son zam kararları ve BUyi.ık Mil
let Meclisine verilecek nakil vasıta
larına zam kanunu ile karsılanacakttr. 

i ri Tuzerin 
Tef işleri ~ 

İki gündenberi ııehrlmlzde bulunan 
C H P Genel Se'ueteri Fikri Tilzeı:-, 
e~eİki 

0

gün; Partinin açt:ğı erkek ve 
ktz talebe yurtl nm teftiş etmiş, Ka• 
dırgadaki Ma rif CEmiyeti yurdunu 
gezmiştir. Genel Sekreter dün de ls
tanupbulnkl husust talebe yurllarmı. 
U küd; r ve Kadıköy Halk Partil~ 
rinl ve Halk..,vlerlnl teftiş etmi§tlr. .,._ ----

iaşe Te kilfitı Kadrosu 
İaşe tr klllitınm gcnlşletllıntş ola ... 

kadrosu tamamlanmak üzeredir. Kad
ro yüz yirmi kişilik olacaktır. Bunun Fahire, Fadı'kten bahsetmek isti -

yordu. Mutbaktan gelen tabak: sahan grnm külçe 480 kuru,,tan sahlmtştır. lunacaktır. dar bltlrilecektlr. 
__:, ____________________________________ _:_ ___________________________________________________________________________ _ 

a Mağ"' • Gamlen Sü üt E lyor 
yet•n eSU !eri İ ~ · Baştan 1 incide Sit: Baştarı 1 incide 

Arıyorlar?. müstahkem mevki haline getiril kuvvetler, Holandalı Amerikan 

tt!iJ Baştarı 1 incide 

Mumallt-yh, bu ciheti genel kurmay 
ile istişare ettiğini h::ıtırlnmadığmı, 
fakat kanunları hıızırlamantn gC'ncl 
kurmaya ait olmadığı cevabını ver
miş, bizzat genel kurmayın bu me
sele hakkında muhtelif fikirlere ay
rılmış bulunduğunu da söyltyerek, 
"!abrlknlartn millllestirilme ine alt 
bı.itün mesuliyeti üzerime alıyor ve bu 
nun, en iyi neticeler verdiğini iddia 
edıyorum ... demiştir. 

v n Pa en a'y A ın 
mişlerdi. Batı (Smolensk) cephe • ve İngiliz kıtalarının mukavcme

~· Baştarı ı incide sinde de üç mevkiin geri alındığı tine rağmen adanın merkezine 
vcyn buna uşaklık eden devlet a- bildirilmektedir. girmeğe muvaffak olmuşlardır 

M ht 
' 

V "I k 1 S T F 1 damlan hep birden Fransayı yık- 1 Orel çevresinde R 11 • .,0 l lndramayu'dan hareket eden bır 
.. u aç ara . erı me. on aarruz az a ımay~ çalışıyorla:c!ı. !.l~~pt~n ev- şehrine glrm"şlcr, :~li~ete~=~e:zıdi Japon kolunun Batavia'nın takri-

Uzere 1000 Lıra Verdı Hasarlara Sebep Oldu velkı v~ b~ ?ahılı çoku.ntu ha~- ışgal etm §ler ve Gcstaponurı bfüur. ben 100 kilometre doğusunda ka-
kında hır fikır vermek uzere, sı- ajanlarını ve polislerlnı ôldurmüşlcr- in Sebang şehrini işgal ettiği söy-

Ankara. 3 (A.A.) - /J.manya Bil- Malta, S (A.A.) - Dlin neşredilen ze Sabiha Sertelin uzun zaman- dir. !eniyor. 
yuk Elçisi Ekselans Von Papen ne bir tebliğe göre, Alman tayyarelerinin danberi hazırlamakta oldu~u 22 _ 28 şub:ıt h:ıftuı zadınd:ı Al- Paraşütle asker indirildi 
Ankara valisi arasında ll§ağıdaki Pazar gunU Malta limanına. tayyare "1940 h :\..' 1 ldik? dl man hava kuvvetleri Rusya üzerinde 

G. Gamlen sükut ediyor 
mektuplar teati olunmuştur: meydanlarına ve limanda bulunan aruıne nası ge ·" 8 ı . 

"Aziz EkselAns: gemilere yaptıklan şiddefü hücumlar eserinin Fransaya ait bahsinden 238 tayyare kaybctmlşlerdır, 
"24 Şubatta vuku bulan hadiseden akını kalmıştır. birkaç parça nakletmek isterim: JT oro11ej bombala11dı 

mesut bir tesadüf eseri olarak sağ ve Junkers 88 tayyareleri ve bunları 
salim; kurtulmam dolayısiyle cenabı himaye eden Messerschmltt'lcr ln
hakka ve Türk dostlarıma minnettar- giliz avctlan ve uçak savar batarya
n ımm bir nl anesl olmıık üzere lef- larınm şldd tll ateşiyle karşılanml$tır. 
fen 1000 liralık bir çek takdim ediyo- Bundan daha sonra bilyilk ölçüde 
rum. Bu nliçiz rneblflğı ııehrin muh- hasar yapılmıştır. Ölü ve :yaraldarın 
taçlarına tcvıl ettirmenizi rica ede- saytsı her zam nkinden :fazla ise de 
rim, Aziz eksel!\ruı, derin sa:ygdarımı çok büyUk değildir. 
kabul buyurmanızı diler m... Kahire, S (A A.) - Ortaş:ırk fngi-

Von Papen Uz hava kuvvetlerinin bugünkü hu-
JI. 

-Bay Büytlk Elçi! 
"Ekselftnsmıztn büyük bir lQtuf e

seri olarak g!Sndenniı oldukları 28 
Şubat 1942 tarihli mektuple mclfufu 
1000 liralık çeki aldnn. Çocuk Esirge
me Kunmıu namına gönderdiğim ve 
yoksul çocukların derin minnettarlığı
nı mucip olacak bu değe 11 armagant
nızdan dolayı gerek Ankara :iehrlnin 
ve gerek kendimin en sıcak te:~ekkür
lcrlmizin knbulilnU rica eder ve derin 
saygılarımı sunarnn. 

Nevzat Tando~anH 

Vunanistana 8 in on 
Buğday Gönderiliyor 

Londra 3 (A.A.) - Yu'lllllistana 
8000 ton bnfdny gotürmek üzere Ak
deniz hmanlanndan birinde yüklü o
larak beklemekte olan muttefiklere 
mensup bir geminin şimdi ltalyanl:ır
dan serbest seyrüsefer müsaadesi al
dığı bugün Londranm ıaliihlyetli m:ıh 
f;llerlnde öğrenilmiştir. Alman 'ıü
kOmetinin serbest yolculuk müsaa-!e
sl bundan evvel alınmış bu1unuyor
du. 

sus! tebliği şöyle demektedir: Diln 
gece dUşın:ın tayyareleri Süveyş ka
nal ilzerlnde hareket :yapmışlardII". 
Bir kaç bomba atıimıstır. Hava kuv
vetlerimizin gece avcıları düşmanı ya
kalamış! r ve akıncılardan biri dilşü
rülmuştür. B şka blr düşman tay:ya
rezlnin motörleri alev içinde deniz
den 20 metre yükseklıktc uçarak git
tiği görlllmüştür. 

Öldürülen 
mana 

A· 
il 

~ Baştan 1 incide 

16 mart. 1942 tarihine kadar ka -
till(!r bulunmadJğı taktirde baş
ka 20 komünist ve yahudi daha 
kurşuna dizilecektir. 

Alman askerinin cenaze mera. 
siminın yapılacağı yarınki çar -
şarnba günü bütün tiyatro, sine
ma ve eğlence yerleri kapanacak
tır. Lokantalar saat 20 den itiba
ren kapanmış olacaktır. 

Çekya'da 90 bin Yalıudi 
hapsedilecek 

"Fransız muharrirlerinden Bure, Bcrlin 3 (A.A.) - D.N B. ye as-
harp arifesindeki vaziyeti :i<>Yle anla- keri kaynaklardan bildir ldiğine g"re, 
tıyordu: Voronej'deki büyük doklara, arkn ar-

"Hlç kimse, lçtlmat meselelerle bir- kaya iki gece, büyük çapta bombalar
birine arap saçı olmuş olan alyesf la hücumlar yapılmıştır. İlk gece, 
meselelCJI anlamadıkça, dünyanrn bu şehrin cenup doğusunda büvlik bır 
günkü huzursuzluğunun lçyüzDnü k~v binanın bir kısmına dört ağır bomlın 
rıyamaz. Demokrat memleketlerde isabet etmiştir. Dün gece ise, l\VT&i 
burjuvazi, lhtllAlcl ltçl sınıfını kendi binanın başka büylik parçalarından 
kuvvetiyle bastırmak kudretini ken. birinde şiddetli yangınlar çıkarılmış
dinde bulamayınc Totaliter rejimler· tır. Tayyare meydanının t.angarlarma 
den yardım istemekten çekinmiyor- da başka tam isabetle,. kaydedilmiş 
lar. Burjuvazi, artfk yıkılmakta olan ve büyük hasarlar yapılmıştır. 

kapitalizmi ancak fatlzmln kurtaraca- Moskovanm şlmalindc başkı1 bir t.ıy 
öına kanidir. Londrada olduğu gibi, yare malzemesi fabrikası da Alıt'an 
Franıada da mlllt ruh. günden güne tayyareleri tarafından ciddi h:ıs:ı.rlıırn 
sınıf ruhuna lnkilllp etmektedir. Al- uğratılmıştır. 
manya ile ltalya da bu vaziyetten la- Voroncj, Rusyanın cenubunda mü
tlf!Bde etmbektbelrdlrk... tı 1 k il ahe hlm bir endüstri şehridir. B!r çnk 

ure, u nç sn r ı m 1 - ı ·ı 1 b · r h 1 desiyle o günldl Fransanm lc;yilzUntl ato ye er, ~nzın tas ıye anc eri, bir 
veriyordu Fransız burjuvazlsl bu ruh ~auçuk fabnkası burada bulurunakt 1-

ile h:ırekcl ederek clinl faşizme uzat- ır. 
tı. Sovyet - Fransız anlamıl\Slnı bo
zarak Almanya lle bir anl:ışma imza
ladı. Halk cephesini yıkarak fasit mü
dah:ıle ve :yarônnını davet etti. Ordu
da bir çok Generaller faşizmin hoca
lığını yapıyorlardı, Faşistler btltün sa
nayi ve malt sermaye gruplarlyle bir
likte parlAmanter rejime hücum ede
rek Fransnda totaliter bir devlet kur
mak için faaliyet sarfediyor, hilkQmet 
de, Adeta üzerinde bulunduğu temeli 
yıkmak için, bunlara yardım ediyor
du. 

"Bunun içindir ki, Fransa, Meuse 
nehrindeki kliprlller atılmadığı için 
değil, daha evvel bUtUn köpriller fa
ıılzme teslim edildiği için mağlOp ol

meri a ile ngi ere 
;t: B ştarı l incide 

Sovyetlcr, hüsnüniyet sah.hl ol:nll· 
ğa devJm ettlkçe ve beynelmilel du
rum ile Uzak Sark muharebesinln gös 
tcrdiği terakkileri doğru olarak mu
hakeme ettikçe kendilerine tnrataız 
kalmalarını tavsiye ederiz. Bize ge
l nce, Sovyetlcr Birhğine kareı harbe 
sebebiyet vermeği hiç bir za'Tlan iste 
mıyecel:imlz aşlkllrdır. 

Londra 3 (A.A.) Çekoslovak rnustu . ., 

Beynelmilel işlerde icllfl derecede 
açık olmıyan bir durumun hiç beklen
medik bir vehamette net1celere yol a
çan şüpheler doğurduğu vaziyeller tok 
tur. Binaenaleyh ümit ederiz ki, Şov 

Ankara, 3 (Radyo Gazetesi) - Tok 
yodan bildirild ğine göre, Japonlar 
Surabaya'ya da paraşütle asker inaır
mlşlcrdir. 

Tokyo, 3 (A,A.) - Japon kuvvet
leri Botavya - Bandoeng demlryolu
nun bir noktasını işgal etmişlerdir, 
Japon öncülerinin Sumatrada Palem
bnııg'm 280 kilometre şimali r,arbisln
de Moera ve Boengo ile Marea Pren
go'nun 5 kilometre şarkında klıin Mo
ren Tabo'yu lşg:ıl ettikleri bildiril
mektedir. 

Hükumet merkezi değişti 
Londra 3 (A.A.) - Londradakl Fe

lemenk mahfnler!ndcn bildlr11dif"ne 
göre, şehrin tanrruzlnra geniş ölçG
dc müsait olması hasebiyle Felemenk 
Hlndistanı hükGmetl B:ıtavy1dan ay
rılmış ve hüldlmet merkezini bir koç 
zamandanberi ordu karargfihının ı.-u
rulduğu Snndoeng'~ tasımıştır. 

Ratırılatı harp gemileri 
Tokyo 3 ( A.A.) - İmparatorluk u

mumi karargAhınm tebllğl: 27 çuh:ıt 
ve 1 martta Surabaya ve Batavy:ı'da 
yapılan deniz muharebelerinde du 
manın 6 kruvıızörü, 8 torpido muhr.
bl, 7 denizaltısı, 1 topç kcrl ve bir 
mayin gemisi batırılm tır Batırıl ... n 
6 kru\'azör şunlardır: 

Riom. 3 (A.A.) - İktnC'I lsedc 
reis, Daladier'nin ifadesinde ileri sUr
dili~ü bazı noktalar& ne diyece ini 
General Gamelln'den sormuştur Gc 
neral, hakkında ittihaz edilen cl.' 
tedbirler dolayıslyle bir şey sByleml
yeC'eğlnl bildirmiştir. Reis Caous bu
nun iizerlne şöyle demlstlr: 

"Muharebeye sevkett ~iniz ordu si
zin kendisini m{id:'lfaa C'tmen!:ı:I bekli
yor Ordu, biliyorsunuz, tenkitlere 
hedef olacaktır ... 

Bununla beraber reis muhakeme 
huzurunda bulunduğu !~in eski baş
kumandanı isticvap edeceğini 115ve 
etmiştir. Reis. 21 Sonkfinun 1935 te 
Veygand'ın tekaüde sevkM• mesl ü
zerine Gamelin'ln ordu rrkilnı harbi
ye relsl'ltlni ve yüksek harp s(\ra9ı 
ikinci reisliilni OzerlnP aldırıtn bu~
dan başka silfth lmalfttmı kontrol et 
mek ve ordu ihtiyııçlannı temlrı y
lemek vazifesiyle de mükellrf oldu
ğunu söylemis ve su suali sormustur 

"Serdedecek bir ltiraztnl7 var mı? .. 
Gomelln tıtıkikat esnasmdo 15mn 

gelen şevleri söyledi~ı cc-vobtnı vf"r
rıılst r Reis. rııporlardıı bir ı:cık kifn
vet b:llklf'rden bnh~erlıld!lllni hııtırlat 
mı . fııkııt Gamelln sü1<Cıtu muhnfar.ıı 
etm•ştır Reis tank MUhllrebP nrabıı
sı. mavın ~'>i milli mi.ldafaa ile al!l

9050 tonilatoluk Amerıkan "Hous
ton .. ağır kruvazörü, 8390 torHS ntuk , 
İnglliz "Exeter ağır kruvazoriı (8 O 
tonilatoluk Avustralya .. Berıh .. b ( f 
kruvazörü, 6980 tonilatoluk Avustral 
ya "Hobart .. hafıf kruvazörü, 6450 
tonilatoluk Holanda "De Ruyter., ha
fif kruvazörü, 6670 tooilitoluk Ho
landa "Cava., hnflf kruvazörü. 

cl r mal.7.cmedC' kaydedilen nok-
nıa d,n i t•hkftmlrırın kifoyctsizli
d n h tı rtMi~ fakat Gamelln U

t tm kte tTI"ar etmlstlr. 
R ıı. bundan sonra Gıımelln'ln kC'n-

dlııt ile 1939 ilkkanunda şimali şarkt 
cephesi kumandanı olan ger<-ral 
George arasındaki mlina "bctlerde 
dej'!lşlkllkler yaphğınt söyllyerck de
ml~tlr ki: 

Bir Japon mayin gemisi batırılmış 
ve torpido muhriblmiz hafifçe hasara 
uğramıştır . 

lf;!' f( HABERLER : 

"Bir ı;ok Generaller verdiğimiz ka
ran tenkit ettiler. Harbin nskert bO
roları altüst ettiği bir sırada yüksek 
kumanda heyetinde böyle bir değişik
liğe lilzum görillmesl pek gariptir.,. 
Gamelln, buna da ynzt tfo C'evap ver-

a·r nya Yol 
Dün Kesiı.di 

ft!°t.f' Btıitarı 1 ıncide 

ral Wavell'in yeni vazifesinin çer 
çevesine dahil bulunmaktadır. Ho 
landa Hindistanındaki harekatm 
komutanlığı, bundan böyle Ho • 
landa başkomutanlığı tarafından 
gorülecektir. Müttefiklerin Ja -
ponyaya karşı harp stratejisinde 
bu sebepten dolayı hiçbir deği • 
şiklik olmıyncaktır. 

Londrada bildirildiğine göre, 
bu yeni tedbır n alınmnsına se • 
bep Sı.n apurun diışmesi, Sumat 
r n kaybı v Bınnanyada bazı 

zilcrın eld çıkını~ olması 
ctıcesinde dogan yeni durum • 

dur. 
Gerçekten, Britanya - Amerib ~ 

Holnnda Hınd stanı cephe , :ıimdl, 
Cava hartı; tutulursa, ı'mali Avuııt -
ralyanın ve Yeni Gine'nın bazı kesim
leri ile 1''11ipinlerde General Mac • 
Arthur tarafından hiila tutulan kısım. 
!ara inhisar etmiş bulu"lmaktadır. 

Cenup batı Pas fiktc, bilha sa Ho
landa Hındistanında, muttcfıklerin iı 
birliği, eskisi gibi devam edecek ve 
mü&terck düşmana karşı koymak için 
bu bölgelerde mumkün en iyi kuv -

etler tutulacaktır. o:t -

H irıdistwıda kuvvetli bfr 
o1'du lıazırlanacak 

Vaşington 3 ( A.A.) - Wavell"'n 
Felemenk H ndistanı kumandanlığın
dan ıılınması ve bu kumındanlığın b!r 
Holandalıyll tevdii karan, Amerikan 
sıy.ısı mahfillcr"nde kuvvetli bir teoır• 
yapmışt•r. Bµ Jtarar etnıfınd:ıki r's 
mi sukGta ragmcn askeri muşahitlcr 
HolandJlıların Ca\'a muharebesine en 
acır hısscyı yüklend klerınc gore, ku
mandanlı ın da onlara alt olması li
:ı:ıın geld 'l ;lcri sunh•orlar, 

.Japon arın Çine ir 
ihraç Teşe üs·· 

Çungklng 3 (A.A. )- Neııredilen 
bir tebliğde. Çek-Yang eyaletinin ı.ır
kmda Sıang - Sang korfezinin cenup 
sahiline 3 harp geınlsi hlmayesi'lde 
olmak üzt"re mavnnlarla karaya çıkan 
Japonlann Çinlıler tarafından püskür. 
tuldukleri b ldirilm~kted·r. Suivang 
eyaletinin b tı ında sava hr cer::ıı n 

matbuat bilrosunun bildirdiğine göre, 
Bohemya ve Morevya umumi valisi M. 
Keydrich, himaye altındaki topraklar
da yaı;ryan biıtün Yabudilenn eski 
Terençe kale ve hapishanelerine so
kulmasını emretml~ir. Bu toprak
larda 90,000 Yahudi bulunduğu tah
min edilmektedir. 

ülasa Fransayı, yalnız bir- yetler Birliği Bilyük Asya'ya k:ırşı 
kaç Başvekilin veya bir samimi bir vaziyet alacak ve Ruı1 -

kumandanın hatası bu hale getir Japon mulınsebctlerlnln istikbali hak 

l 
kında da ayni ımmimiyetf gôsterccek-

memiştir. Bütün Fransız nr elbir-
1 

tir ... 
liğiyle bugünü hatır amış gibi - ~"r'"'~~------~--~~~ 
dirler- Şimdiye kadar Fransız fa-
ciasının sebeplerini anlatmıya ça
lışan birçok eserler çıktı. Fak::ı.t 
bütün bunlar yarın sular durul. 
duktan sonra sosyolog ve tarihçi
ler için birer ham madde vazife-

sini göreceklerdir. Yoksa bugün. 
den hakikati bütün etrafiylc gör
mek mümkiin degıldir. Onun i
çin Riom muhakemesinin de mfı
nası yoktur. 

Vaşington, 3 (A.A.) - Harbiye ne
zaretinin tebliği: Filipinler: Son 24 
sant içinde Bataan yarnnadasmda bil
fiil hiçbir !tara hareketi olmamıştır. 
Dilşman Zemboanga kruvazörünün 
himayesinde 4 gemi ile taşıdığı as
keri Minandao adnstnıı çıkarmıştır. 
Şehir yanmaktadır. 

diğini söylemiş, endilstrl ref rb rli 1 
haz1rlık1'ırınm kifa:yctslzllğl hak tnda 
sorulan sualleri cevapsız bıralrnı tır 
Reis bunun Uzerln celseyi tatil ct
mi~lr. Yarın Gy, Gachnmbe'm i tlc
vnbt yapılacaktır 

Alman gazetelerine göre 
Beri.in 3 (A.A.) - Vo:lkicher Bc:ı

bachter gazetesi, Riom davası h:ıkkıoı_ 
da şöyle yazıyor: 

Vaş og• n ·yası m hfıllerı, bazı ln 
gil z haberler e de huııusi bir önem 
vermektedırler. Bu haberlere göre, 
Wavell'ln tekrar Hınd.ıstana cal:rılma
sı, Hindıstana yeni bir dominyon stıı
tusu verilmesinin başlangıcı olabile· 
cektfr. Bu takdirde Wa\'ell'in esaslı 
işlerinden biri, bu yolda bir karar ne
ticesinde zuhur edeceği muhaltkak sa
yılan ml\liyetçil.k cereyanını azami 
nisbctte istismar etmek ve Çııng-Kny. 
Şek kuvvetleriyle lşblrli~ ym>mak Ü· 
zere kuvvetli bir Hınt ordusu vüc.u
dc getirmek olacaktır. 

"Dava başlıca töhmeti g zlcmefi ve 
unutturmağı istihdaf ed yor. Bu t<>h
met, Londra hiikUmetlnln ~mriyle Al
manyaya harp ilanıdır. Ve bu harP 
ilanı h ç b"r haklı seb:be istin t et
miyordu ve Almanyanm mütead t t 
defalar ynptığı sulh te\lifler ne ra -
men vaki olmu tu.,, 

ttljti J:.ıponl m b tı cc up t kr~e
t 'ld k myonlarla ile led klrrı ay

ebl de b ld l'yor. 

-O 

R. Pehlc' i Kanada' ela 
'l'unu9, ~ (A.A) - 'D.N.B.,. lıan 

gazetelerlne göre. eski lrruı Sahı R.u 
J>ehlevı K1nadaya vannı~ır. 

Bir kruvazörle bir kaç dcstroyerdcn 
mürekkep Japon deniz birlikleri Fi
lipin adalarmdJ muhtelıf limanları 
bombıırdım,n etmişlerdir. 
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1ürk Madenciliği 
inkişaf . Ediyor 

Uzak Şar ta Yeni Bir 
Cephe Açılacak mı? ~.. ·· L. · Bak K • · • • • ' 

1 

omur, ç ın::.ıt, .ır~ rom ve Çimento Istıhsalatımız Çok Memnuniyet Verici Bir İ 
Yazan: M. ANTEN 

New-Y ork-Times gazetesinin, Sov 
yet bükametinin Rusyadaki Ja

pon mallanna el koyduğu ve Japon
yayı istihdaf eden bazı askeri tedbir
ler aldığı hakknıd ki neşrıyatt, baZl 
mahfillerde Japonya ile Sovyetlerln 
arası açıld ğı zannım uyandırmıştı. 
Truıs aj:ınsmm bu şayialan tekzibine 
nığmen bn zan ortadan k:ılknıış de
ğildir. Almanların Sark hndudUllda 
tah!Jidat yaptıkları ve Sovyetlcre 
karşı taarruza girişeickleri hakkını:lı 
İngiliz ve Amerikan gazetelerinin vak 
tiyle yaptıkları neşriyatı da o zam:ın
lnr Tass ajansı daha büyük bir ka
tiyetle tekzip etmişti, Bn tekzipten 
bir kaç gfin sonnı Alman ordusu Sov
yet Rnsyaya karşı taarruza geçmiş~i. 

Japon askeri mü hltlerl: Kazanılan 
zaferlerden dolayı Japonyanm tam bir 
emn1yet altmda bulunduğunun sanıl
mamasını ve harp halinde olan bu 
memleket hiç bir hasara uğramaksı
%ttı kurtUlmasmın bi rmucize obcı!
ğım ı;öylcmektedirlcr. Japon gazete
leri, Japon-yaya karşı Alösiycn adaları 
istikametinden gelebilecek bir ta1rruz 
telılfkeslnden bahsederek bir Am~rl
kan - Sovyet işbirliği ihtimaline İ§aret 
etmektedirler. 

Savyct Rusyanm ve Japonyanm, bü. 
yulı: hareketlen başarmak için bütün 
gayretlerini ve kuvvetlerini muayyen 
cephelerde teksif etmek zorunda ol
duktan bır zam nda. kat'i bır zaruret 
olmadıkça• ye"li b'r cephe açmak iste
yecekleri zanncd lemez. Anenk, İngil
terenin Avrupada yeni bir cephe aç
masına ve adada hazır b"r vazıyelte 
bekliycn mühim miktarda hava ve ka
ra kuvvetlerini Alrnanyaya karşı 1•'1-
rekete geçirme ine muk!ıbll Sovyetle
rin Uzak Şarkta Japonyaya taan uz 
etmesi şeklınde iki hukftmet arasında. 
bir anlaşmıya vanlmı§ olması :.htima1i 
yok değildır, Çunkü böyle bir teşeb
büs, k:xzılordunun, Alınan kııvvetlerini 
ilkbaharda yahut yazın llüyiik bir ta
arraza geçmeden evvel mağlQp etmesi 
imldnlarını ı;;oğaltacaktır .. 

Kıt aya Taarruz ı 
lngınzlcrin bir kaç gün e9Ve1 işgal 

altındaki Fran aya paraşütçüler in
dirmeleri. İngiliz Hava Nazırının -
Cripps'in beyanatlan ve İngiliz gaze
teleriuln ncşnyatı böyle bır anlaşma
ya vanldıgı zannını kuvvetlendırınek
tedir Filhak'ka son aylara, bılhassa 
Crıı>Ps m harp kabine ıne g rdiği za
ma113 kadar 1ngılterenın salfilı.iyettar 
hukftmet adamları bu sene içhlde Av
:rupada yeni bir cephe açmanın im
kansız ığı fizerinde ısrar etmişlerdi. 
Hattll Churchill ve Roosevelt t>?n 
büyük nutuklarında 1942 senesmın 

müttefikler içln bir kııvvet toplama Vt' 

banriama senesi olacağını ve ancak 
1943 de taarruza geçebileceklerini a
çık bir surette söylcınlşlerdi. Halbuki 
!ngili.ı: Hava Nazırı bir kaç gün ev-
9el yapığı bir beyanatta: Almany:ı.
nm boğazma sanlmalı: 1ş1n.in 1943 se
nesine bırakılamıyacağmı ve bunwı 
muhakkak surette 1942 senesinde ya
pılmaSI lhım geldiğini ve bu :İf için 
müttefilderin elinde bulunan büvük 
b;ı:;cttcn birinin kızılordu, diğerinin 
lncmz hava kuvvetleri olduğunu söy
leadtttr. Bn sözlerin, benllz k:xnlma
llDI olan Alman harp makinesi kar
prmda 1tızılordun11tı yapayalnız bıı-a

blmasmdald tehlikeye iearet eden 
LttvSnof 'un beyanatına bir cevap ol
mak üzere söylendiği bisscdilmekte
Clir. 
hıcms matbaatmm ba mesele bıık 

kmdak1 noktai nazarı 111 suretle hii
llsa ecllebilir: 

•Azui terketmek yalmz başına hlt 
1* - harbi bsandıramu. Uzak 
..... Roaandahtar blse c1aba mı ged 

"""" .. .... daha b6)'tlk bir p:prede 
iMii •••l:r tatal7et etmektedirler, Sin 
...... 80,000 asker tarafmdan mil
.... ec!D••+fbıe raimen J"ed1 cUnde 
• ., • .,.. e1!ne dlltmetd. bqlarmda 
hıı&ew ııeflerln cesur atıkerted ... 
.... tlıecbelik haline gctirmclerijrle 
..... ellWılUr. Harbi bnnmak tçln 
ııw. _. bir m8ca4eht rahana 'tıe 

'1ıııllll baedl bir tıePfllta ihtiı ..... 
._ wardlr. Ba balamdan, BarbtJııe. 
llıwl be .,,. U.... Renretlerfnde ve 
.. em4anhtiarda eaııh dei1ş!kmde-
9' .,...tB w ndlcadeled insanlama 

- ...... ptfrDmelllDe ftld7aç ~. 
~ blıd ~ lbbedne 
'ıl M Atan brtarabll!:r. Pabt bb 
- cılm bdretl 169teameeek lem
'-hıı saferi 1ıüdm •ı:aferimis ol
.._,. 1 .. bls ba harp pyrednl .,. 
.. _ .. atSetenceiiso 78lmt ~ .. ......_. 
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• Dl.- Mııt ebat Vltrak1p 
... hh lııJm Bmeı'hı bab•'v'e 

Emeldl Btnbatı 
BAY MUSTAFA NA!Lt 

..... dıtdlltr. Cenazeıd ~ Çar-
.. l'O.IO da Cad4ebostanı Y. 
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Dereceye ~~selrı:uştır. Yer~tı Servetlerimiz Arasında Son Yılda Gösterdiği İnkişaf ı 
Seyn Ile Şıddetle Alakayı Çeken Bir Madde de Maden Sularımızd1r 

'--·-- • • • • ı 
Harp sanayiinin r:]ttikçe genı~-

lemesi buna mlivazl olarf.k 
yeraltı scrvetlennirı de istihsalinın 
arttırılmasını icap ettirmektedir, 
Diinya madenciliği istihsali arttır
mak için tekn·k kapların her çeşi
dine başvurmaktadır. Harpten evvel 
pHinlı bir c;alışma ile yeni inkişrıfl:ı.r 
gösteren Türk madenciliği de har
bin doğurduğu zorluklara rağmen 
inkişaf seyrini devam ettirmiştir, 

Ereğli - Zonguldak havzasmm 
devletçe işletilmesin.in ilk yılı o
lan 1941 bir lntıkal ve tanzim ytlı 
olduğa halde istihsal, havzanın tari
hinde kaydedilmemiş bir seviyeyi 
bulmuştur, Elimizde bu yıla ait mev
cut 9 aylık istatistiklerden anlaşı!

dığma göre havzada 1941 de 2.306,859 
ton istihsal yapılıruştır, Bu bir sene 
evvelinin ayni aylan zarfmdaki i<"tih 
salden 142,065 ton ve 1937 nin bü
tün bir yıllık istihsal.inden 107,602 
ton fazladır. 

istihsalin 460,61>4 tonu 1emir ve 
1,045,522 tonu denlzyollariyle mem
leketin muhtelif mıntakalarma s~v

kolunmuştur. Taş kömiir istihsaliyle 
beraber sömikok ve bıriket istih~aTi 
de geniş bir inkişaf göstermiştir. <)ö
mikok istihsalli.tı 1941 yılının 9 a
yında 43,653 tonu, biriket istihsalatı 
da 26,974 tonu bulmuştur. 

Fakat istihHikin fazlalığından is
tihsal arttığı halde sömikok stok
lan 6,623 tondan 1941 tona inmiş
tir. Bana mukabil biıiket stoklan 
753 tondan 4>323 tona yükse1ını,_ 
tir. 

......... ________________ , _________ .,, 
tihsal3tı çok azalmıştır. Bütün dı:n 
ya harp cndiıstr simn şiddetle muh. 
taç olduğu kromlarrmız bıitiln d~niz 
yollanndaki cmniyetsiılik yü:dindt>ll 
ihraç edilememektedir Bunun ne
tcesi olarak isuhsnlin° de tahdidı.,e 
mecburiyet hasıl olm·J~tur. Normal 
bir yıl olan 1938 senesinde krom ıh
racatrmız 20R,400 tonu buluyorau. 
Bu miktar 1940 da 182.237 tona iıı
rnıştir. 1941 in 9 aymda istihsal mlk.. 
tan ise 121,120 tondur, Bunun ım
cak 96,000 tona ihraç edileb lmıŞ
tir. 
Bakır istılısallitımız da inkişaf hı. 

zını muhafaza etmektedir. 1941 ~e
nesi 9 ayında istihsal 7,805 tondur. 
Bunun 845 tonu saf 6960 tonu külçe 
bakırdır. Bu miktar 941l m bütün se
ne zarfındaki ist"hsalinden fazladı,. 

Geçen sene 9 ay içindeki ihrac~
tımız ise 677 tondur, Muğrnl baicrr 
madenlerinin lşletilm .. sine ait tı
zırlıklar da tamamlanmak üzeredir. 

*** • 
yeraltı servetlerimiz araeoında 

son yılda gösterdiği inki aI 
seyri ile alakayı çeken ve bu ltibaı la 
kaydı lazım gelen bır madde de 
maden sularıdır. Son seneler için
de yapılan sistemli jeolojik araştır
malar neticesinde memleketimiz.in 
muhtelif mıntakalannda bir çok m&

den suları bulunmuştur, Bunl:ıruı 
kimyevi evsafının Amerika BırJ.-şik 
Devletleri ve Avrupadaki en meş
hur ılıca ve şifa menbalanna muadil 
olduğu tesbit edilmiştir. Bu itibar
la sulh ve sülrlin yıllannda memle
ketimizde bunlardan ileniş mikya&ta 
istifade edileceği, yurdun muhtel!f 

yerlerinde her tarafm ragbet ve aı!
kasını çekecek şifa mamureleri vü
cnde getirileceği şüph~sizdir. 

Zaten maden sularımız daha 'im
diden memleket içinde de layık 'll
duğu alakayı bulmağa başlamış gibi 
görünüyor, 

Memleketimizde l 932 ııenesinde 

maden suyu imraratı 100,209 lit-
reden ibaretti. 1940 vılında ise bu 
1,015,696 litreyi bulmuştur Bu in
kişaf içinde bulunduğumuz 

0

yılın hü
tün ktisadi zorluklanna rağmen de
vam etmiştir. 1940 y Jında 9 ayında 
maden suyu istıhsalatmız 724,692 
litredir. Bunun 684,897 litresi iç pi
yasada satılmıştır. 

*** Burada yeraltı servetleriyle )''3-

km ala.kası dolayisıle çl!l"lento en 
düstrimizin gösterdiği inkişafı d:ı 
kaydetmeden geçemiyeceğiz. • 

Memleketin ümranında da büyült 
payı olan bu endüstrinin 1940 yılı:ı
da verdiği çimento miktan 267,058 
tondur. Bu miktar 1931 yılında ya!
mz 108,309 tondan ibaretti. 1941 
yılı 9 ayında imrarat 213·183 tondu 
Bu miktar bir yıl evvelinin ayni ay~ 
lan içindeki imrarattan 12,890 ton 
fazladır. 

Hülasa içinde bulunduğumuz yıl

ların doğurduğu bir çok imkansız -
lıklara ve teknik malzeme tedarikin
deki müşküllere ve bazı mıdenleri
ınizin birer ihraç emtiası olmak vas 
fmı taşımakta olmasına rağmen 

Türk madenciliği memleketin ih•i -
yaçlanm verebilmek ve kendisinden 
beklenen inkişaf hamlelerini devam 
ettirmek bakımmdan takdire ıayan
d:ır. 

Ancak 1925 yrlmdanbcri fşleh1-

mesine başlanan linyit endüstrisi de 
genilj bir inkişaf göstermektedir İs
tihsal 1940 yılmm 9 ayma naz'ar:m 
36,086 ton fazllı.siyle 204,086 tor.u ı 
bulmu:itur. 

Bu miktarın 1939 nn bir yıfük is
tı'hsalinden % 35,6 nisbeti~de fazla 
olduğunu kaydetmek linyit istihcıa
liııdeki inki~fı bcUrtmeğc kafidir.. 

ıt·J~ı:a:~ 
KULAKLARIMIZ NE İŞE YARAR ? 

*** Memlekette ağır demir aantı}'ii Bayanlardan bazılarmm fikrince ı !erini bir aşka esir ettiklerine .ıtırıet 
kurulmasındanberi muhteJü kulaklar, en ziya.~e, ~Ü_PC ~k işi- sayılabilirse de, insan küpe takan gü-

mmtakalardaki demir cevherlerinin ne, ~ kadın guzellığıni hır k.ııt d.l- zel kulaklara yine acımaktan geri 
işletilmesi, yeni arnmalar yapılması ha arttırmak işine yarar ... Bazılan- kalamaz_. 
işi de tok flerlemlştir. Divrl'k de- nm, diyorum, Çünkü kulaklanru saç Zaten kulaklanmızm asrı jşl bay-an 
mir madenlerinde demir cevheri is- larmm altında kapatan bayanlar da lan süslemek yahut onlann gönülle
tihsaliitı ağır demir sanayiinin Lu- vardır. Bence. kulakları böylı: saçla- rini esir ettiklerine alamet olmak de
günkü ihtiyac:ını tam::ımlyle karşıla. nn altında kapatmak, anlan deldire- ğildir ... Herkesin bildiği gibi, kulak
maktadır. 1940 yılında burada rek küpe takmaktan daha iyidir: Bir !anınızın asıl işi. ses dalgalarını a-
130,337 ton ve 1941 y:ıh dokuz f\YID- kere, insanın vücudünden bir tnra!ı- !arak bize sesleri işittirmektir. Fa
da da 57,661 ton cevher istihsal e- nı, daha güzelleşmek için ols:ı bile, kat kulaklanmızm gördüğü iş bu 
dilmiştir. Adapar.ar dcm:r mıntaka- deldirmek yaztktır. Sonra da, kiipe kadarla kalmaz. Onların önemli bir 
lannda da hazırlıklar ilerlemekte- takmak için kulalçlarını deldirmek. e- işi daha daha, bize müvazenemi:ü tc
dir, sidik zamamndan kalrnıt bir lldeı. min ctmeğe yanunaktır. İnsan oilıı, 

Diğer madenlcrlrniz!n istihsal ve tir .•• Esirlik :samanında, kadın ve et- bütün hayvanat silsilesinde, iki a)'a-
istihllikinde kaydettiğimiz inkiu•flar kek · 1 k dil · · tı üzerinde duran ft JilrliJ'Cll tek ,... esır er, en erının bir efendiye hayvan oldu"'- ı~•- .._ .s___ı.. _,._ 
gözükürken yeraltı seı vetlerimiz a- b ~lı tdulı:la beli" tmk · · k 6

" 'lr'-"1 uu <ıUOIUIUa ~·..-ag 0 nnı 1 e e ıçın u- vazenesiui mııhaf-ft edebilmek m" •en 
rasında bir ihraç maddesi olmak hu- lak! kü t k 1 Şi d' - -anna pe a ar armış.,. m 1 için, sırasına gorM - a-len" ı'ıı'..__L..en 
susiyetini muhafaza eden krom is- de bayan) kü km la · ül ..... .... .,,,...... 

illlmmlİilmmmmİlllİlmllİmmm~· li~~annÜiiiip~e·t~a~~aiiriL~g~ojn~- daha önemlidir.... lnsan hiç bir aes ~ - işitemediği halde pekill ytlrfir, gezer. 
Fakat k:nlaklarmın miivuene,i muha
faza etmek işi bozuhmca, ayakta dur
ması - imkimrn oimasa da _ eüç)e
şir.. 

ÇENBERLITAŞ Sinemasında 
Bugün matinelerden itil>aren 
2 Muazzam Film Birden 

1 • Harikalar Artisti 

CHARLES LAUGHTON'un 
NOTR DAM'ın KANBURU Filminden sonra oynadığı TÜRKÇE 

SÖZLÜ büyük macera filmi. 

KANLI MEYHANE 
Dilber MOTEN O'HARA'nın lştirakile 

Büyük Okyanuslarda geçen heyecanlı aşk, entrika ~ 
ve mücadele ile dolu süper film. 

2 - Beğendiğiniz Kadını Nasıl SeçmelisinJzT, 

2 Zarafet KraRçesl 
Hilde Hildebrand - Lev; Marenbach 

Ye HANS SÖHNKER bunu size 

ISTEDIGIM KADIN SENSiN 
-·----. Filminde gtSsterecelderd. -----r 

Bu Alqam MELEK 

Kalaldanımzm ba iki t'6ı1I ilin
den. ilkin, bize aeaJeri ifittirmek iii
ni anJatnuya ı;alışacaimı.-. 

KuiakJamnum bize itiU:irdikleri 
sesleri desibel ölçüııiyle lSlçorlec. Bel, 

1 

telefonu 1cad eden fisiz üiminin odı 
olduğu için, ıes ölçösüı:ıe de onun a
dı verilmlıtir. Bir bel, iki MBiıı ara-
sında on tane çift dalga oldafmıu 
gösterir, detrlbeJ de onan onda bari 
demektir .. Bu aJçi bakkmda bir fikir 
verebilme kJc:1n. biJdillnls MBleMen 
bir lraçmm, De bdar &ıabel oldııa
ğmm blldirecei3: 

Bahçede bir kaweı:be altmda blr
biriııe Jıiaaiyatns anlatan Od lpkm 
&mıdamatan 10 desibeldir, Tenha bir 
sokakta 30. bir ııfmend!ler lı:ompar
tlmamnda lsfflllen ees &O, .._lahah) 

bir sokakta 70. :reraJtı flmeadlf«tn
de 80, tayyareclntn otardaia bma
rad{I. 100 desibel ... ftitflir._. Btetin 
anırmuı 74 dell'bel. aalaam ldikre
mesi de 87 desibeldir 

Normal bir ~ )fitmal ıafır 
deuöelden bqlar, fakat 130 4eeibel
den sf7adeabı:i ltltebilec:elı: hiç bir J.:ıa
W: 70ktur. Ondaa ıYQbnııı lmlalı:Jan 
illttlrmes. onlara mbrap ftrtr. 

Sinemasında 
,.._eo n m,.-ft~on" Saheserlerinln unutulmaz Yaratıeuı 

LE SL IE HO W ARD 
Ve Amerikımm Yeal "Greta Garbosa"' ....... 

.. ING RI D IERGM AN .. 
tarafından i1Aht bir surette ibda ec1llen thftrasla dolu çr1gm w gQnahUr bir 

A$K ROYAS I· {iNTERMEZZO) 

Fi1mhı nefts mtlzik parptlan Ameribnm 'V8l'dtlulan tarafın<'lan çalınmMktadır. 
DlKKA.T: Bu ıeee için Loea kalmamqtlr. Nmnaralı koltaktar erkenden aldınlmabdır- Tel· t0888 
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( ŞEHiRDEN RÖPORTAJLAR TAKViMDEN 
BiR YAPRAK \.. 

Toprak Mqlzemesi 
Bu Yıl Çok Pahalı 

Zanparalar 
Yazan: ULUNAY uzunca boylu. fri kemikli, güçlii 

kuvvetli bir adam durduğu yer
den uzandı karısı tarafta pencerenin 
kenarında duran kocaman burıınln, 
baygın nazarlı, esmeı: bir adamın ya
kasından çekti: 

Kazıklık çınarlann geşille.ni.şi - Güneş yüzgörümlüğü 
istiyor - l spanak tohumunun yüksek kıymeti 

- Edebinle durf 
- Ne demek istiyorsun? 
- Sana o kadar söylüyorum. Yn-

Bir yandan ziraıtt nryor, çiçekler n-
seferberllği ha- r y Cl.%47': " marlanıyor, hülasa 

nmda duran kadın, benım karımdır. 
Deınindenbcri ne halt brrşt.ardrgını 
gorüyorum. istersen in, kozumUZ11 
sokakta pay edelim. 

zırlanırken, bir yan- 1 f güneşin 1:ıığından "e 
dan da hayatını tOP- SAiD KESLER 1 sırağından f a y -
rağa, toprağın fey.z- . dalanabllmek i ç i n Yakalanan zanpara kemkfim etti. 
li vcrimmc bağlamış her ieY yapılıvot 
olan insanlar yeni yıl veriminin bere ı da· yalnız bu yaratıcı 9'C yaşatıcı kad
ketli olması için tarlalarını, bahı;el.. rete kavuşulamıyor. 

Fakat tramvaydan inmeğe kıyışamadı. 
Hasmının Harb!yeye kadar küfürsüz 
tarafından ağır tarizlerine tahamınul 
etti. Harbiyede inerken ailesine teca 
vüz edilen sinirli adam da arkasındao 
inmek istedi; bırakmadtlar; yazık ol
du, Kalabalıkta b!r kadm vücudünc 
sürünmeği kar sayan bu Kalpakçıl"r· 
başı zanparasının tertemiz dayak fe
diğine ~ahit olmak isterdim. 

rini hazırlamıya başladılar. Guneş de vurgunculara uymuş gibi, 
Mevsim, en müsait ekim mevsı•nı. Vurguncular malzeme fiyatını yuk .. el

dir. Ne ekilirse olur, hele Allah '><'- tip t:kim işlerini güı;leştırıyorlar. GÜ· 
reketini verirse. Eski bir ç!ftç.İ: neş te ışığını ve sıcakhğını esirgiyc

- Oğul, dedi, bu mevsim öyle mev- rek mevsimi geçleştiriyor. 
simdir ki babanı gcimsen yine çılrar, Bağı, bahçesi, tarlası, topratı O· 

yeşillenir. lup da malzemesi, alat ve edevatı bu 
Saf çiftçin!n bu benzetişini bcğcrı· lunm1yanların Allah yaTd.mcrsı ol'iUD. 

diğim için değil. doğrulnğuna bir a Bu ne pahalılık? ... 

Memlekette bir çok değişiklikler 
olmasına rağmen hali bu eski zanpoıa 
ıihn!yctlnin mevcut olmasına ııaşma
mak elden gelmiyor, Eskiden sokalıt 
larda kadınlara söz atmak, sıra51nı 

düşürünce çimdiklemek bir eğlence 
idi •• 

ka ile şahit olduğum için yazdım: """ • • 
Geçen yıl bu mevsımde belediye bır 

bahçeye çam fidelerı diktırmış, bu ti· 
deleri rüzgarm hırpalamaması için de 
yanlarına çınar dalından birer kaz L 
dikmişti. Kokhi çamlarla beraber bu 
kazıklar da tuttu ve yeşillendi, üste
lik de çamlardan daha gumrah bir §c
kilde büyiimiye başladılar. Bahçivan
lar, ı;amlan zedelemeden çınarları SÖ· 
kebilmck için akla karayı seçtiler, 

Mevsimin ekime en müsait mevsim 
olduğunu isbat eden bunun gibi daha 
ne garip vakalar vardır. Fakat topra
ğın bereketini, güne&in eşsiz kudreti· 
nin beslemesi lazım. Gel gelelim gü. 
neş bu yıl nazlı bir gelin gibi. Döı1 
aydır büründüğü sisten, buluttan dıı 
vağını bir türlü sıyırıp da sevimli çeh 
resini göstermıyor. 

Toprağa ümit bailıyan insanlar, Df 

yüz görümliıkleri hazırlamadılı.p, 

Renk renk bahardan ne halel:r örme. 
diler, Tek o sevimli yüzünü göstcı 
sin diye. Fakat güneş oralarh değil. 

Ne duvağım sıyırıyor, ne de toprıl~ı 

ısıtıyor, 

Bir yandan domates, kabak, hıyar, 
patlıcan. biber tohumlan kuştü

yü kadar yumuşak: yastrklarmın vt 
hasrr :vorıranlarının albndan gerine 
gerine fırlayıp sere serpe şahlanmak 
için, öbür yandan da çiftçiler tarla
lanna dalrp mısır, patates, nohut fa
sulye, mercimek, m sam ve benzeı t e
rini ekmek, toprağı bu işe bazırlanıak 
için güneşi bclı:Iiyorlar, Ağaçhr buda-

Yann 

eskıden 80 kuruşa satılan ve bel 
denılen c;atal demir 400 kuruııa. 

Diın bu para .ile bir döntim tarla alı
nırdı. On kuruşluk tırpitini 150 en 
külüstür çapayı 200, bir diş tarağı 20 
kuruştan aşağı vermiyorlar. Bu d:ş 
tarak olmaz ya, nedense tarak fiyat1 
dişle hesaplanıyor. Eğer tarağın on 
di•i varsa 200 kuruş, on beş dişi var
sa 300 kuruş istiyorlar, Eskiden btı 
300 kuruşluk tarağı 25 kuruşa ya"va
ra yalvara satarlardı. 

Budama makası· bıçkı tezglhı lı::ıdar 
pahalı: 12 lira. Serpet denilen çektir
melere 600 kuruş istiyorlar. Eski don 
en Uası 70 - 80 kuruştu. 

Ya tohumlar?.. İspanak tohıımıınrı 
250 kuruo istediklerinı duyduğum za
man ömrüm oldukça ispanak yememi
ye karar verdim. Bir iki sene e"11cl 
250 kııruşa bir tarla ispana k götürü 
alınırdı. Tohumluk fasulye 80 kunış
muş. Göz taşına 80 kuruş fenni ~b
reye 60 kuruş istiyorlarmış. Eıkirlen 

bunlar 15 - 20 kuruşa satılırdı Hc;n 
ıimdi istenildiği kadar fenni gübre de 
bulunamıyormuş, 

Bir yandan bu güc;lükler, bir yarıdan 
da giine~n naz ve edJsı varken bu 
yıl eskiıs.i gibi iştahh bır toprak c;a
h'1Jlaeı yapılabfleceğme benim pek de 
aklım yatmıyor. .......................... 

ŞEHİR TİYATROSU 
DRAM KISMINDA: Bu aham 2,30 c1a 

PARA 
KOMEDl KYSM I · Hu o "' ·~" 20,30 ela 

OKSE ve SUKSE 
Buııt.111 •aat 14 de COCUK OYUNU 

Ve İstanbul zanparası tllsik bir 
tipti. Modaya daima "doz., una bit nz: 
daha arttırmak suretiyle riayet ed'!I" 
ve her hafta bir seyir yerinde hazır 
bulunurdu. 

Donanma gecelerinde hammal Ce
mal güruhu bilhassa softalar sokakla
ra dökülürler; rasgeldikleri kaduılbn 
mıncıklarlar, her tarafta ciyak d-ç.l!k 
dişi sesleri işitilirdi. Baa:an karanlıkta 
körpe bıldırcınların arasında büyuic 
hanımın kart vücudü de taarruza uğ
rardı. O zamanlar .için bu bir zevk :>
lacaktı ki yedikleri çimdikler, i§ltt~· 
!eri bayağı sözler onları her fırntta 
feneri yakıp yine sokağa uğramaktan 
menedelniyordu, 

Bu k!Asilı: zanparaların o zaman 
"harfendazlıkları,, kimya formulleri 
gibi basmakalıptı, "Meşhur-ı- iltıf!. 
tmızım güzelim!,, "Halime merhaıre-. 
tin yok mu a zalim!,, gıbi soğuk cliır.~ 
leler sariedilir, bazan bu soğukluğcıı 
fmdılı:. fıstık atmak suretiyle de te
siri ziyadeleştirilirdi. 

Zanparalarm ceplerinde hazır ya
zılmıt mektuplar da bulunurdu. Bun
lar siyah, kumral ve sarışın olmak n
zere üç çeşit üzerine hazırlanırdı, Biz
de aşk mektuplarına name deni! ... 
Bunların yazıhı tarzları edcbiyatııı 
geçirdiği devirleri takip eder. Me'icll 
eskiden namenin başına: 

"Lehleri anber, sözler: süklı:er, gcz
leri mestan, nigfillı fetten mu meyan. 
servi revan, yosma dv:ın .. ,, 

ş A 
Akşam 

R K 
MEVZUU N UN ESRAR VE H EYECA · 
NI , SEYİRCiLERi BAŞINDAN SO 
NUNA KADA R M ERAK iÇİ NDE 

Diye elkap konulurken, sonralan 
edebiyatı cedidede perestide-i. ruhum,. 
gıbi mülemma, izafetli terkipler kul
lanılırdı. 

Sinemasında B lRA KA N BİR FİLM ••• 

ESRARENGİZ BİRİ TARAFINDAN ÇALIN AN EVRAK 

Bu taşkmhklardan müteessır olmı
yan kimse yoktur. Nerede bir kadın 
görse sırıtan bu terbiyesiz rrz dtis .. 
manlarmın kendilerine göre lı:urn"z
hklan da, var, Mesela !jtmdiye ka.'lı\r 
tramvaylann inilecek basamak tara -
fında duranların hem kendilerini hem 
de inip binenleri rahatsız etmeler-in ·n 
sebebini bir türlü anlamıyorclum. Mc
ier orada böyle geçidi kapamakt n 
maksat inen binen kadınlara aüriiııe
rek ınıJ11lla tirit zanparalık etmek i
çinmiş! 

KORKUNÇ GECE 
OYNIY ANLAR: 

CiNAYET· .. ORTADAN KAYBOLAN BİR K ADIN ... 

Lola Muthel ve 
HEYECANLI 

, ' Dikkat ... Dikkat-
B U G ü N 

Matinelerden itibaren 
................................... 
1 Şehzadebaşı 

IT!!!_.N 
=----------·· 

Şimdiye kadar eşi g6rilhnemft i
ki paheser filmi İstanbul Halkına 

takdim eder •• 
Notrodam'ın Kanbura 

PDmJnfn epfz ft ltad:real artisti 

Charles Laughton 
.. 899'lmll .. dilbel' 

Mauren O'HARA 
De beraber çeftrdlll Tarkce 6-

Jll bOyQk macera ıDm1 

KANLI MEYHANE 
Okyanusun korkmıo dalplan i
çinde eecen b07Qk bir macera.,. 
G6r111memlf kanlı m11cadele " 
mıtriltanm 1QQ1 heyecan., Deh-

~.. Ajflt! • ltı.ttraa ft1ml 
A)Tıca: Başlı ...... ıtatr fUm ~ 
lan .. Bfitün l8'JiMlirl bbkaba• 
lara garkedecek btb'dk komedi 
Ask fllmlerfnln ~ .. sevimli 

ild 7dclw: 

IREN DUNNE 
GARY GRANT 

tarafından ft>VkrlOde tarzda 
yaratılan 

iLK GÖZ AGRISI 

Jaspar Oertsen 
BiR Fi LM 

•••••••••••••••••••••••• 
Herkes kendi kadar yurddaşmm da 

sıhhatini konımıya mecburdur •••••••••••••••••••••••• 

Tramvay 1dareııinln uhanhfm ll'i
lecek tarafında durmayı memurlılrma 

menettirmcai bir ahlik mcaeleııi ola-
7or, İdareye bu lüzuma bir de bu 
cepheden anediyonıs 1 Bakalım bır 
netice cıbcalı: mı? 

Deniz · Le\'azım ~.atınalma Komisvonu İlanları 

1 - Tahmin olunan mecmu bedeli 80,100 lira olan 50,000 kılo zey
tin tanesinin 16 Mart 942 Pazartesi günü saat 15 de kapalı zarfla eksilt
meli yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı 22!1'1 lira 50 kuruş olup p.rtn'1'nesi her giln mesai 
aatleri dahilinde komiayondan 151 kuruı bedel mukabilinde alınabilir 

3 - İsteklilerin kanuna uygun tekilde tanzim edecekleri kapab tek~ 
Uf mektuplarmı en gec belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Ka
sımpaşada buhman komisyon başkanlıtma makbuz mu.kabilindt> verme-
ler'i. (2703) 
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1 
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l Aufhcırd mol&rl 

~ 

l - Tahmin edBell bede11 ftll8> lira olan J'Ubnı!a JUl1ı (8) kllem 
ıgehementn e.a.ea Cuma IOnC1 ... t 1ıs de ltaslmpapda ba1uıwı Deniz 
Lensun Satmalma kcımJQammda qn ayn Jdıme1ere de ihaleli 711pd
mak Gırere paarblı ,.tacaktll'. 

2 - Katt teminatı '124 Ura IO lcarul olup eartnamesi her gl1n it •· 
ati dahlUnle meütr koırnlQ'ondan bed.ı.tz ahnabilir Her hanlf bir ka• 
lemine iltlrak edeceklerin de ,.asda on bet ~e kati temlnatlan 
De bfrlfkte paarbla lfrebDeeeldtd, 

a - İ.steklflerbı beJll ıftn .,. aatte 2480 aay!lı kammun latedfll ve
aallde blrU1tte adı ıeeerı tmnfqona mftnıcaatlan i1ln ohmur. (28M) __.., 

1 adet sephiye muayene poml)&dnm 8 Mart 942 Cuma ,OnO saat lf te 
puarhft yapılacağından lstekIDerin b.nt IOn ve saatte Kaımnpqada 
Deniz levazım aatm alma kamlqoımna mtlncaatlan ilAn ohınr, (zati) 

Nafıa Y ekaletlnden 
19-S-1M2 Perşembe gOnft saat 11 te Anlaında Nafta Veklletl bbıaa 

içinde malzeme ınildOrlfttil odumda toplanan malzeme eblltme kom!Qo
nUDda 8000 lira bedel ıahmtn edllm 'bir 9CIDdaj taımnmtn mO.b&yaan a
~ eksiltme uauliyle ekailtmqe konmuştur, Zbl1tme prtnameli ve te
ferrüatı bedelsiz olarak malzeme mO.dOrlQIQDdea aluıabWr • 

MuVAkkat teminat (371) liradır. 
lateıclilerin muvakkat teminat ftl8rlnam.tndeld vesaik ile btrıntte 

~ lfln saat 15 e kadar mukOr ~ hasır bubmmalan llmıl
cbr. (1548) (298T) 
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1 Askerlik lıleri 1 
B&YOOLU ASKERLiK ŞUBESiNDEN: 

ll&aalıul bö!Jı:ealndc oturan yabancılann ibd· 
ırat :rolclamalan itin ikamatclb Kneıleri ,,. 
birer adet rotofraflart,.ıe aıaiiıda dofum ve 
tarihleri yazılı ırilalerde Beyoğlu Yabancı Sıt
be ne milracaatlan: 
4/Mart/5142: Çarpmba: 

31S-314--Sl5--916--11~1 
5/Kart/942: Perıembe: 31!>--320-.121--822 
6/Mart/942: Cuma : S23--a24--S2S.....S26 
7 /Mart/942: Cumarteal: 132--UI 
t/Mart/<J4Z: Puanesi: 

327-US.....S2'J-lao.--.MI 

* BETOGLU YERLi ASlCERLnt ŞUBE-
SiNDEN: P. Tim- Sami Glincr (51602), P. 
Tim- Haydar Ircen (52410) P. Ttm. Nejat 
AlriG (52082) ,,e P. Tğm. Necdet Hercilner 
(51132) iıı 1ııbe79 mllracaatlan (:1242/1110) 

BETOOLU YERLi ASKERLiK SUBE-
81 BAŞICANLIGINDAN: Şııbemude kayttb 
yedek Tabip. Eczacı. Dı tabıbı ,,. Veterneır· 
lct'den (30ı ili 106 dahil) dotumlu subayla· 
na aaken ,,eskalariYle bırlikte 5142 yoklama· 
lannr J'aptırmalı: ilzere en seç 14 Mart 942 
ırOD4ne kadar JUbeye mllracaatlan illa olu· 
Dlll', (Uı5) 

PATtll ŞUBESiNDEN: Tabp Tartıay 
Kmufa Rllıtll 120·34 ıubeye müracaatı. 

EMINONU YERLi AŞKERLIK ŞUBESi 
BAŞICANLlGINDAN: Topcu Yb. Ab et u,ı .. 
Aınn (319·2ı) Tbb. Y.ıb Andon oflu Mıha! 
104 (31294) Tbb. Y.ıb. Muhar oflu (535ıO) 
Sv. Tğm. Fev.ıı of. Hüae71n Avni ili (305ı 7) 
P. Tfm. Kuatafa of.Oıman (;oka1' 324(41129) 

YENt NEŞRiYAT: 
ÇIO - EdeblJ'al, Hnat ve mrtr -u

.-111'. • üıd ıvıaı Adanada DClfedümittU' 

* TDI ADAK - Hafuhlı: fndr ırueuıa~ 
tir. 374 11ncll PJ'JSI htanbulda cıltmııur. ,,. 

nnaLAPÇt GEN(;LTIC - Oeaç'lenl ftktr 
t.riDI aeırcdcr 34-56 nc:ı &a1'lM lataabuıda 
cılı:DUJllC. ... 

BELEDITELEll DERGiSi - Beledt,.l• 
'8ult.uı tarabndan cıunlır. 7 7 111:1 M7IU AD 
llııarada 11e1redilmiıtlr. 

"' TiCARi BtRLTIC 1ılECMUAS1 - t5 ıriln-
de bU' cılı:ar, tlcart, llıtısadt. mall, ana! iıler· 
deta bahseder. Bnncl tl&J'&U latanbulda aeır .. 
dllml.1uc. 

* LA Tt11Utl JtE!ılALIST - Xadııa8t --
arildttrtota tanfıadan nevedilca bu mecmua• 
lllD 4J fincfl tıaJ'llU Fransızca •c lnırillıce li· 
aanlanoda memleket lı:tlltllriiodcn bahla ~ 
we resimlerle ;ıkmlJtıT. 

• TEKi Jl'tltIR - nmt. felseft, 9detıl mec-
ıınıadır. a inci a&J'llt. ıahat terbiyenin ehem
mlyati nmanımıza lı:adar cvleıımeniıı &ecir· 
dilı talıavvilllcr, bede11 ,,. nıh, Malı;sim Gor· 
ki GQCUlı:lanmt.ıt ne .ıaman ve naaıl ılı:u et• 
~llJ'U, Amerıkanın btlklll mQcadcleai cibi 
bırçolı: defcrU yanlarla htatıbulda cımuıtır. 

* RAVACILtlC w SPOR - Tilrtı Rna K• 
rmamnm dfl16ncclerlnl nnn ba mecmuanın 
•os lnd •AJ"U Ankarada ncırcdilmiıtir. 

* TUBRKULOZ - Tllberl<elorda11 ve tilbCT• 
..... ilırial olan haatahlı:lardan bahseder 
... bır ı;ıkllr mecmuadır. 4 BncO cıldinln 

nııc-,-_ _ -c.. avıaı htanbulda ııcaredilmfltir. 

* BELLETSR - Tarlı: Tarftı JCwrmu-n 
9c Q'Jık -·~tmdandtr tarhf YHI Te resim 
lıari ı. ... ı oldup halde ıt 1IDCll U1't9I Aııb· 
...._ ;ılı:mııtır. 

* t9 XATfS - 8ama1111- lrlttttr dttıfsHlı. 
Ha ı...,ı adma cıkanhr Teni aennia 56-1 
aAJ'ISI 6al6 n.ıtlarla Samaımda aeıred laıiıtır. 

* YAPI - Gen<;1Uı: n aanat mec:mu.smm 
a cı .. ,.... da dolıı:an yazılarla cıktı. Bu HJ'l 
da bDbaaaa (Alut•Kablr) ancak TDrkQn yapa 
lı leceli bir eaer bat yuıalyle Tanenber& 
abldeıi resimleri ıehlrcilık H lı:IS)oclililfe dair 
:peaılar ,,ardır. 

Dr. Hafiz Cemal 
(LOKMAN HEKiM) 

&c; h•atalrkl•n mDteh• ... 
İstanbul, Divarıyolu No. 104 

Tel. 22398 '-------r' iHTiRA iLAN 1 

TAN 

1 -

BAŞ • DIŞ • GRiP • NEZLE • KIRIKLIK • SOGUK ALGINLIGI-
Ve Bütün Ağrıları Derhal Keser, isim ve Markaya Dikkat. GRIPIN Yerine Başka 

SELANIK • BANKASI 
Alelade Heyeti Umumiye lçtimaına Davet 

SelAnik Banka!'I hh!sedarlan, Ticaret Kanununun 361 inci maddesine 
ve esas mukavelesi hfikümlerlne göre, 1942 senesi Martının 30 uncu Pa
zartesi günü saat 16 da İstanbulda Galatada Voyvoda Caddesinde, 33 nu
marada Assikurazioni Cenerall hanındaki İdare Merkezinde sureti adlye
de Iı;timaa davet olunurlar 

RUZNAMEt MfiZAKEBAT 
1 - İdare Meclisi ve Müraklp nporlartnm ktraatı. 
2 - BilAnço ve kAr ve zarar hesabmm tasdiki ile Meclıs:l idarenin 

ibrası. 
3 - Mnddetleri hitam bulan Meclisi idare aza1armın yerlerine ;yeni-

den aza intihabı. 
4 - Mürakiplerin intihabı ve Qeretlerinin tayini. 
5 - Meclisi İdare Azasına verilecek hakkı huzurun tesbfti 
LAakal (8,29) Türk liralık (125) adet (A) tertibi hisse senedine ma

lnı: olup da, Heyeti umumiyeye iştirak etmeyi veya temıın edilmeyi iste
yen hissedarlar, hisse senetlerini, Heyeti umumiyenln içtlmafndan lAakal 
bir hatta evvel, yani 1942 senesi Martmm 23 Qncü gününe kadar: 

ISTANBULDA: Şirket Merkezine. 
ve 15 gfin evvel, yani nihayet 1942 senesi Martmm l8 mcı gQnQne kadar: 

BELANIKTE: Sellnlk Bankası Şubesine, 
FRANSADA: Credit Fonclre d'Algerle et de Tunls!e'ye 

teıvdi etmelidirler. "' "'..-. MECLiSi iDARE 

30,250 METRE 
_____ , 

ipekli Kumaş Satın Alınacak 
SÜMıER BANK 

YERLi MALLAR PAZARLARI 

Müessesesi Müdüriyetinden: 
Matazalamnttın İpekti dairelerinde satış edilmek <lzere muhtelif 

cinslerden 30,250 metre ipekli kuma~ milbayaası kapalı zarfla eksilt
meye vazolunmuştur. 

Eksiltme 16.3.942 Pazartesi günü saat 15 tc Katırcıoğlu Han Ust 
katındaki milessesemiz mer:kezinde icra olun:cağından teklif zarflan
nm muayyen g(ln ve saatten evvel müessese müdıiriyetine verilmesi 
şarttır. 

Satın alınacak lruhıaşlarm nümunelerlni gl5rmek ve şartnamey;i 
almak isteyenler hergiln müdürlyetimize müracaat edebilirler. Sattn a
lmacak kumaşlar muhtelif cinslerde olduğundan her cins için yapılacak 
müteferrik teklifler de kabul edilecektir. 

iŞÇi KIZ ARANIYOR , ~-------·--·--' r İsteyenler Yeni Postane karşmnda Mimar Vedat Caddesi 28numaraya1 ,ETi BANK ISTANBUL BÜROSUNDAN111 
"t mllrac,.tlan. "ıl BeöEPöe arAiANeMAKTAi>eıisait 

M. M. v. Deniz Merkez Satın Alma Etrafı kapalı mazbut arsa da ola:bilir- Alakadarların Büyük 
Postane karşısında Yeni Valde hanındaki büromuza 

Komisyonundan , _______ müracaatıan. ------·' 

1 - Beher tnetres:fntn tahmin edilen bedeli 44!5 kamı olan 25,000 
metre kaputluk kumaşm pazarlık eksiltmesi 9 Mart 1942 tarihine rastıı
yan Pazartesi gilnfl saat 14 de M. M. V. binasmdakl komisyonumuzda 
icra edilecektir. 

2 - 556 1rumş mukabilinde şartnamesini. abnak fstfyenlerin her gQn 
ve eksiltmeye girmek istiyenlerln de 13625 liralık kaU teminat mektu
bu veya makbuzu ve kanuni vesikalarlyle birlikte belli gün ve saatte 
komisyona muracaatlan. (1393) (2745) 

istanbur Belediyesi lcihlpr 
Tahmin İlk 

bed. tem. 

3071,80 230,39 

1925,00 144,37 

Be:rolnu ve Zührevt hasta11klar hastaneleriyle Zeynep 
Kamil doğum evi için alınacak ~ sebze. 
Belediyeye ait motörlil nakil vasıtaları lastiklerinin ta
mirinde kullanılmak üzere alınacak 15 top kauçuk bez, 
30 kilo solilsyon, 10 kilo Beya.ı kauçuk ve 100 kilo 
siyah kauçuk. 

Tahmin bedelleri ne ilk teminat mlkdarlan yukarda yazdı !ser ayıi 
a,..U temdiden açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri zabıt ve mu
amelAt mildilr10tfl kaleminde g6rOlebillr. İhale 16-3-942 Pazartesi günü 
saat 14 te Daiml Endlmende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz 
veya mektuplan ve 941 :ydtna ait Ticaret Odası vesikalariyle ihale 
gQnil muayyen saatte Dahnl Encllmende bulunmaları. (3009) 

EN SON 
MODALARLA 

AHENKTAR 
PARISIN 

YENi PUDRA 
RENKLERi 

Türkiye Şişe 
ve Cam Fabrikaları 
Anonim Sosyetesi 

İdare l\leclisinden 
Sosyetemiz hissedarlar! Adi surette 

umumi heyeti 27-3-942 tarihine dilşen 
Cuma günO saat 11 de istanbulda Ga
latada Perşembe Pazarında, Samur so
kağında İş Hanındaki Sosyete merke-
zinde toplanacaktır. Sayın Hıssedar-

1 
lann toplanUda hazır bulurunalarlnı 

• •• rka ederl7.. 
Adı umumi heyet ruznamesi: 

1 - İdare Meclisi Raporunun okun
ması; 

2 - Mürakipler Raporunun okun
mast; 

3 - Sosyetenin 1941 senesi billlnço
su Ile kıir ve 7.arar hesabının tetkik 
ve tasdiki ve İdare Meclisi azalan ile 
milrakiplerln ibrası. 

4 - 1941 senesi tcmettüilniln taksi
mi ve tevzii hakkmda karar verllmesi. 

Bir Marka Veriflerse Şiddetle Reddediniz. 

Fabrika Satış ilanı 
Sümer Bank Umumf Müdürlüğünden· 

l - Bankamıza aft Toır,rada klln Ccltfk fabrikan, peflıı para ne b 
palı zarf usuli7le arttırm878 çlkanlmıstır. 

2 - Satışa fabrika arsası ile btnası ve bina dahDJndelci !mtlrtnelıer, 
tesisat ve teferrüatı (3 Oncü madde bilkmQ mahfuz olmak tızere) dahil
dir. 

3 - Fabrikada bulunan if]etme mmemeslyle ,.edekler ft muhtelit 
malzeme jefterlerlmizde mevcut kayıtlarma ve devir tarihindeki rayice 
gl5re tesbit edilecek bir fiyat O.Zerinden alıcıya devredilecektir. 

4 - Muvakkat teminat (8250) altı bin iki yüz elli liradır. 
~İhale 16 Mart 942 tarihine mOsadif Pazartesi gQnü saat 1!5 de An

karada Sümer Bank Umum! MfldQrlfltfl binasında yap1lac:akttr. Munkkat 
teminata ait makbuz veya banka teminat mektubunu muhte'ri ve usulü 
dairesinde kapatılım$ teklif zarflarmın, ihale saatinden bir saat evvel u
mumt müdürlüiümüz muhasebat subesine tevdi edilmie olına!t lAznncbr. 

6 - Satıştan mütevellit bildlmle resim. masarif ve borçlar alıcfya 
aitUr. 

7 - Banka ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
8 - Arttırmaya çıkanlan emlAki gftrmek veya bu hususta fam !za

hat almak istiyenlerin Tosya Çeltik Fabrikası Mildilrlütflne mflracaatlan. 
(2883) 

DAVETNAME 
İstanbulda hali tasfiyede Şark Demlryollan Türk Anonim Şirketi his

sedarları Sirkedde Şirketin Merkezi İdaresinde 1942 ıenesf Martmm 28 
inci günü saat 9 da ale!Ade olarak içtima edecek olan heyeti umwniyeye 
davet olunurlar. 

RUZNAMEİ MtlZAKEJtAT 
1 - 1941 senesine ait Llkidatörlerln raporu. 
2 - Mürakip raporu 
3 - 31 KAnunuevvel 1941 tarihinde kesilen BilAnçonun tasdiki ve 

Likidatörler zlmmetlerlnin tebrlyeııl. 
4 - 1942 senesi için mürak.ip tayini ve bunlara verilecek tahslsatm 

tesblti. 
Esas mukavelenammln 49 uncu matldesi ahkAmma tevfikan, heyeti 

umumiye gerek asaleten ve gerek vekAleten asgari 20 hisseye malik olan 
hisaedarlardan ınürekkeptlr. 

Heyeti umumlyenin beher azası asaleten gerekse veltAleten asgaıi her 
20 hisse iı;Jn bir reye malik bulunmaktadır. Manmafıh 10 reyden fazla 
reyi nefsine cemedemez. 

Reye hakkı olan hissedarlardan, işbu alelAde içttmaa iştirak etmesi
ni arzu eden kimselerin, esas mukavelenamenin 54 üncü maddesine tev
fikan, nrhayet gelecek 20 Mart 1942 tarihine kadar hısselerini •sagtda 
gösterilen yerlere tevdt etmeleri 1Azundır. 

TÜRKIYEDE: fstanbulda, Sirkecide, Şirketin İdnrei Merkeztyes\ 
AVUBTURYADA: Viyanada, Osterrejsc:hlsc:he Kreditanstalt Wiener 

Bankverein. 
BELÇIKADA: Brlikselde, Namur sokaimda, 48 Numarada, !OCIETE 

GENERALE DE BELGIQUE Bankasında. 
• HOLANDADA: Amsterdam'da, MM. TEIXEIRA DE MAlTOS Mües

sesesinde. 
FRANBADA: Pariste, 9 Boulevard Malesherbes'de, R. DE LUBERSAC 

Müessesesinde, Paris'te, Boulevard c•es Italiens. 16 Numıırada BANQUE 
NATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE Bankasında 

lsvlÇREDE: Btıle'de MM. SPEISER, GUTZWILLER VE Şsl. Mües
sesesinde. Bale'de BANQUE COMMERCIALE DE BALE Müessesesinde. 
Zürich, Bıile. Geneve ve St-Gall'de, CREDIT SUJSSE MUeso:esesinde. 

Hali tasfiyede 
ŞARK DEMİRYOLLARI I.fKİDATÖRLEID 

MUMESSİLİ 

•aota haUarmı temin etmeJı: için 
lhürsile tertibatı.. hakkında 24.12,1937 
eünlO. ve 2362 sayıl!, "Hava vesaiti
nın yere inmelerinde kılavuzlamak i
çın kayma mahrekl baliz.,, baltkmda 
11.1.1939 günlü ve 2614 sayılı, ve 
••aava vesaitinin yere inmelerinde kı
lavuzla.inak için kayma mahrek! ba
m,, hakkında 11.1.1939 günlu ve 2815 

sa;rdı .ım.mtş olan ihtira beraUan bu y• t T•• k A • ş• k t• d 
defa mevkil !lile konmak üzere ahe- ıcare ur nonım ır e ın en 
re devrüferai! veya icar edileceğinden 

5 - İdare Meclisi azasından sene i
çinde ölen Bay Bedri Ziya Aktuna
nm yerine seçilen Bay İsmail Tüme
rin tasdiki intihabı. 

talip olanlarm Galata0 da, İktisat Ha
nmda, Robert Ferri'ye mürac:aatlan 1-
lln olunur. .._ .öı ı .,. .. 

--~~~~~~~~~:;r-

.... 

iHTiRA ILANI 
"K~ arzanl maktada maden! 

protllli parçaların hnaline mahsus u
sul ve tertibat,, hakkında alınmll olan 
17 5 1940 günlük ve 2886 sayılı ihtira 
~tı bu defa mevki! fille korunak 
üzere &here devrüferağ veya icar e
dllecelinden talip olanların Galata'da 
tktısat hanında, Robert Ferri'ye mü
r c: atlan iınn olunur. 

TAN Gazetesi 

ııan Fiyatları 
!!! 

Baflık makta olarak 7SU 
ı inci aauf a aantiml 600 

! • • . • 100 
3 • • • }.50 

1J Blrinclkft.mm 1941 brfhtnd.e fwlaıMde olarak toplanan şirketimiz 
mnuın1 heyetince beher hJsse b8$DUI 107,H Dra tevztt suretiyle müessi 
hisse senetlerinin ,Şirketçe satın alınarak iptaline ittifakla karar verilmiş 
olduğundan: · 

a) Sirketfmfze ait mQess!s hisse tıenetlerlnln lbtal edlldiğint; 

b) Halen elerinde mileMia hisse senedi bulunanlann bu senetleriyle 
bir sene zarfında sirketlmlz Ankara, merkezi, İstanbul subesi veya Bolu 
bürosuna mQracaat ile matluplarml tahsil etmelerini bildiririz. 

}d•re Mecllal 

lzmit Deniz Satın Alma Komisyonundan 
'1hmln bedel! Temln•tı 

C 1 N 8 1 Mlkt•n 
\ 

Lir• Krt. Lir• Krt. - -
Ye,il Fincan (lsalat) 4000 Adet 1000 ()() 

Bronz tel 0,603 : 0,004 f) !50 3200 Kilo 1400 00 
kangal 
.Bakır bal teli 4000 metre 64 .. 128 00 ... boru 0,02 ~ 28 Meız.. 112 00 
Kflkilrt aoo Kilo 70 00 1888 98 
Meşe direk 400 X 0,15: 0,20 , 1 , 

360 adet 35 M ... 1750 00 
Somun 0,03!5 X 0,016 828 Ad8' 94 20 
Demir pul 0,032 ~ 1278 .. 25 58 

12579 "18 
ı .:_ Tukar!da dns ve .,fktan ya-ıı1i sekiz kalem malzeme pazarlıkla 

satm alınacaktır. Pazarlığı e Mart 942 Cuma gUnU saat 15 de İzmltte 
Tersane kapısmdaki komisyon ·nasında yapı1acaktır. 

2 - Şartnamesi komısyond <rôrulcbllir. İ. teklilerin bu gibi işleri 
yapttklarma dair Ticaret vesıkal vlı- birlikte yukarıda miktan yazılı 
teminaUannı muayyen gQ.n ve sa t. ltomisyona vermeleri. (2943) 

Karar Hülc.Jasıdır 
<= 42/182 - Mınt Korunma kanununa n. halefetten Mahmutpapda 

KO.çük çorapçı hanmda hırdavatçı ticaretiyle ı. ~şgul Çorld kızı Hama ve 
tezgAhtan Koço haklarında İstanbul asliye ikinci cPZa mahkemesinde ce
reyan eden mahkemesi neticesinde neticesinde su~ nun filli sabit oldu
lundan Milll Konınma Kanununun 32 ve 59 madil 'rl mucibince yirm.l 
beşer lira para ce1.ast ödemesine ve yedi ıün milddefü. rtııkkllnmm kapa
tılmaııına , e hukilm k t'i1estlğlnde ücreti sucluya ait "k üzere karar 
hülAsa mm Tan ,azetcsınde nearedilmesıne 24.6.941 tarıh c karar veırtldf. 

(2987) 

ı iyonları, 

cnevsim roplarmm J1l& Ye te
nin Jen.I renklerle ahenktar olmaaı 
lAzım celdıtinl ,osıertyor. Bu aoo 
cnoda yerıJ pudra ren'klerl de bir 
ı-ranıa i\izellill mO.tehassı.sı tara
fından ııe:at ve plYllS&Ya arzedilnilı
tb Bı.ar•da. bunları ancak Tokal.on 
pudrasmın yeni Ye cazip renklerl 
arasında bulabllirslniz. Sefiaf (Ü
zelllk ve gayet beyu ciltler için 
"'Naturel.. pudra f8.Y8Dl tavslyedlr. 

• a;kserl sarışınlar Ue açık tenli es
merlere "Rolle,. uygun cellr. Pen
be bir parlaklık ~. 'Racıhel,, 
pudrası da esner~ cazip b1r renk 
verir. 

6 - İdare Meclisinden Esas Muka
vele mucibince bu sene ayrılan üç a
zarın yerine yeni aza lntihabt. 

7 - İdare Meclis azalarmm aylık 
ücretlerine müteallik teklifin müza
keresi. 

• 
iHTiRA ILANI 

"Afyon alkaloid'lerlnln istıhzan için 
usul,. hakkında alınmış olan 13.1,1936 
rcünlil ve 2060 sayılı ihtira beratı bu 
defa mevkii fiile konmak üzere ahere 
devrüferağ veya icar edileceğinden 
talip olanlarm Galata'da, İktısat ha
nmda, Robert Ferrl'ye müracaatlan i
Uın olunur. 

BULANA BEŞ LiRA 

MÜKAFAT 
1762 numaralı otomobıl pl!kamı 

kaybettim. Bulan: Beyoğlunda Tarla
başı caddesinde 10/3 numaralı S f 
çayhanesinde Hüseyine geti ıkler 
takdirde beş lira verilecektir. 

."Pectıe•, yazın •ldıtmıa l(lnefln KAKYIP - Boyabat Askerlik JU
altm esrnerliğile ldeal btr surette besinden aldtğım terhis tezkeremi za
lm.tizaç eder. Bunlardan başka To- yt ettim Yenisini alacağımdan eskl
kalon pudr?lanru.o •ım:ye k::: 1 sinin hükmü yoktur. 1324 doğumlu 
hiç gOnnedid ~ ~a nknlı.1_... var Boyabatlı Mu tafa oğlu Şevket De-
caz1p ve 3'110 par...... re o• - 1 b 
dır mır ş. 

Tokalon pua.nı.sa. ~valand!nl- ı ------------- '---
mı1.. br kt bu sayede on defa daha KAYIP - Rami nahiyesi iaşe bü
lnceleşir ve Adeta tlıbtl gfbl ,ıııro- rosundan aldığımız 925, 2053, 2057. 
lflr Taze çıçeklertn esanalarlle ta• 2050, 2052 numara ve SalAhattin. Ha
Ur edilınlşt1r TerkJblnd• "Krena san, Zekiye Özüt ile Melek Yasav, 
KöpUl(l., buhmduğundan *1 m1sH MelAhat Güven namlarına alman beş 
dab• 'ook uman sabit durur. Toka- j adet ekmek karneleri kaybolmuştur. 
lon pudrumm Jenl ,,. cazip renk- , Yenilerini alacajunısdan eskilerinin 
&eri.Dl bemeD ~ tecrübe edl- hükmQ yoktur. 
n1Z 

i Ş 
Küçük T8S31'rtlf Hesaplan 1942 ikramiye Pllm 

&etideler: 1 Şubat. • lılqa 1 Atustoa. 1 tkinctıesrtD 
tarlhlerlnde yaprhr. 

TÜRKiY E BANKASI 

1942 ikramiyeleri 
l .det 2000 Ural*-IOOO,- Un 111 tO adet 100 Uramr-4000- Urt 

ZAYi - Edeblwat fakültesinden al- 1 • 750 • -llıOO,,- • 
1 • 1000 • --aooo,,... • 1 IO • IO • -ISOO- • 

~ 1 IOO lllftft - zoo • U • -6000- • 
Sahip ve Neşrtyat Müdürü: BaW 
Lötfi DördOncO.. Gazetecilik ve 
Ne~;rat T. L. 8. TAN matbaası 

dığım 2087 No. lu ıebekeml kaybet- • • - - • 

tim. Yenisini çıkarRC"ağrmt'lan eski~i-ı .... '".
1
• • • -. ............ -•• • ••• -••• • •• '0•••-nno-•••••l•lllll!~I nin hükmü ;yoktur. Sabahaddin N07an .. 

, 


