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HALK GAZETESi 

Çocuğunuzu Mel<febe Gönderlrlcen lir Cle 

ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 
Alrnız. ÇOnkD bu Anılklopedl ona mektep kitabı kadar ve belkl 

ondan daha ziyade lbtmdır. 

Fiyatı Yedi Liradır. 
,.AN mDeueılnde ve kltapçıtırdı buTunur. 

r - ' ~ Milli Şef, Ank!ra Halkevinde J M. Stalin'in 
Kızılorduya 

Bir Mesai• 

r· .. El Tezgahlarına ı 
J ı· ı·k G · ·ı· 1 

p ı etırtı ıyor ı " Şimdi Bütün 
Teşebbüs Bizim 

Elimizdedir,. 

"Hitf erin Harp Ma
kinesi Kızılordunun 
ileri Yürüyüşünü 
Artık Durduramaz .. 

Yalnız Pamuklu El TezgCihlarından 
Bu Suretle Senede 250 Milyon Metre 

Mamul Mensucat Alınabilecek 
Ankara, 23 (TAN) - Cumartesi günü tktısat ı çalışmaktadır. Bunlann 45718 sı tamamen mes-

Vt-kili Sırn Day'ın nutku ile açılmış olan pa. leki mahiyettedir. 97930 o da aile ihtiyaçlanm 
muklu el tezgahı ve dokumacılığı kooperatifle- karşılamaktadır. Ayrıca 15499 halı ve kilim 
ri mümessilleri konferansında seçilen encümen. tezgahı da faaliyet halindedir. Pamuklu el tez. 
ler bugün de çalışmalarına devam etmiştir. gahlan senede 75-80 milyon metre arasında ma. 

İktisat Vekaleti tarafından "Sanat ve meslek mul mensucat vermektedir. Alakadarlann tes-
halinde yapılan dokumacılık., ve "aile arasında bit ettiklerine ıöre bu miktar, en büyük fab-

Cümhnrreisimiz e;ry elJd ı"uıı Ankara Halkevinde yapılan kutlama töreninde 

Stalin "Şimdi Müsavi 
Kuvvetler Karşı 

Karııyadır.. Diyor 
f 

zati ihtiyaçlar için yapılan dokumal'ıhk,, nfı- rikamız olan Kayseri kombinasının yıllık pa. 
miyle iki kısma aynlan pamuklu dokumacılığı muklu istihsalinin üç mislinden fazladır. 
için bugün bütün memlekette 143706 el tezgahı Sonu Sa: 2; Sü: 1 

A~ara, 23 (A.A.) - inşaatı tamamlanmış olan j lerde, Halkevleri bayramının, Halkevi salonların
~n~·serı, Çankm ve Trab.zonda Yomra Halkevle- da mahallin en büyük mülki ve askeri ümeraı:-ı ile 
t1ni~ a~ılı~ tö~~ni, Hal~evler}. k~l~şunun ~?uncu Hal~. partis.i erkanı, Halkevleri mensup lan ve halk 
yıldonumu munasebetıyle dun büyuk tezaburlerle ve koylü ktitles' huzuru ile büyük törenle kutlan. 
)"apılmıştır. Yurdun her tarafından alınan haber. dığı bildirilmektedir. 

\.. ......................................................................... ..! 

SA·RK CEPHESi 
Bulgar 
Radyosunun 
Falso Neşriyatı 

(ASKERİ VAZIYET J Berlinin 
Verdiği 

Rakamlar CAYA NE OLACAK? 
Dünya buhranının birçok hnkAn
lara gebe bulunduğu şu sırada, 
Xürk - Bulgar dostluğunun Yakın 
Sarka temin ettiği sulh ve sükft
ııun kıymeti üzerinde ne kadar 
dursak ve bu sulha bozabilecek 
yanlıi hareketlere kar~ı ne derece 
tiüz davransak yeridir. Çünkü bu 
dostluğun devamı, iki tarafın da 
birbirinin .B1Jn5etlne ve hüsnü 
niyetine inanması ile mümkOndUr. 
Bu IUbarla, Bulgar":· radyosunun 
falso nesrlyatını bu &ktmdan za
rarlı buluyor. ve Bulgar hilkôme
ilinin bu noktaya dikkatini cekmi,.e lüzum görüyoruz. 

Hava Kuvvetlerinin Sıkı işbirliği Temin 
Edilebilrise, Japonlar Çıkartma Yapsalar 
Bile, Aylarca Uğraştırmak Mümkündür 

M. STALlN 

Alman Tebliği 
1,5 Ayda 56 Bin Esir 

r·-Yazan: Emekli Deniz Subayı-.... , 

f N E C A T 1 Y A $ M .!:! .. ! ... J Moskova, 2:; (A.A.) - Kızılor Alındığını, Bir Sürü 

M. Zekeriya SERTEL 

Türk - Bulgar dostluk an
laşmasının ve bu vesile ile 

tıeşredilen müşterek dekliırasyo. 
tıun 17 şubatta üzerinden bir 
)ıl geçmesi münasebetiyle bir 
~aç gün evvel iki memleket mü. 
tıasebeletrinin bu anlaşma dai
resinde dostluklarına devam et. 
'tiklerini sevinçle kaydetmiştik. 

dunun kuruluşunun 24 üncü yil M 1 il 1189 R 
dönümü münasebetiyle Stalin a zeme e US 
bir gündelik emir neşrederek bil Tayyaresi Tahrip 
hassa demiştir ki: 
"Düşmanı Leningrat kapısın - Edildiğini Bildiriyor Şark cephesindeki harekatta Almanlara ıeçen Sovyet malzemesi 

dan kovacagız, Beyaz Rusyayı. . ------------------------
Ukraynayı ve Kırımı kurtaraca. · ~~erlıı;. 23 <~.A.) - Alm~ te.b r: 
ğız. Ve Kızıl bayrağı evvelce dal ligı: Do~da ~uşman cephe~ı~ b~r 1 il • ıt d H •• n d •• sta n 1 n 
galandığı yerlere tekrar dikece- ço~ kesıı~lermde kuvvetle~> hıç n n 1 ere e 
ğ"z esırgemeden ateş hattına surmek ""=' 

ı .,, suretiyle faydasız hücumlarına 5 N D h M • • d f 
(Devamı 4 tlnctl sayfada} devam etmiştir._ Bu kuvvetler a· azır a a U a aası r ' ğır kayıplara ugramışlardır. Do. ,. 

. • 
1 

netz havzasına ve doğu cephesi- D .., • t • • ı d • H 1 k 1 
Denızaltı ~::it::!r~~!~i~:n:~~~ay;r~:ı egış ırı ı a.zır ı. arı 

• • 1 şevik kıtası ciddi isabetlere ma-

F a alı yet ı ~;~~~~r3f~~~~ed~!;b:~~ lngiliz Gazeteleri, Bazı Büyük Şehirler 

Ço..,al or mı~~·Sonkanundan20şubat942 Vaziyetten Memnun :rahliye Ediliyor 

Dünya buhranının bir çok im. 
~inlara gebe bulunduğu şu sıra. 
üa Türk • Bulgar dostluğunun 
l' akın Şarka temin ettiği sulh 
\'e süklınun kıymeti üzerinde ne 
kadar dursak, ve bu sulhü bo
tabilecek yanlış hareketlere kar. 
fi ne derece t itiz davransak ye. 
ridir. Çünkü bu dostluğun deva. 
bU, iki tarafın da birbirinin sa
hlimiyetine ve hüsnüniyetine i.. 

CJ 1 y 1 ye kadar 56.806 esir alınmıştır. 
Düşmanın uğradığı kanlı kayıp. "Mr. Churchill Görüş Hint Merkez Teırii 

Cenubi Doğu Pasifikte Japonlann işgal ettikleri yerler 'H '°n 1 d 1 1218 sonu: sa: 2: sa: e ihtilaflarını Bertaraf. Meclisi Son Vaziyeti 
günforde asker çıkarılan Bali, Timor ve Banka adalan Karayip er Denizin e i 1 

1 Japonlar Cava adasına kUll hare- B" K M .. tt fk 1 . • . Etmek çin Cüretli Müzakere çin Gizli 
'1anması ile münikündür. 

Halbuki son günlerde Bulgar 
tadyosunun türkçe neşriyatının 
hiç de hoşumuza gitmediğini sak 
lainağa lüzum görmüyoruz. 

PASifiK ·· HARBi 

Cava'ya Ağır 
Hava Akınları 

Başladı 

Japonlar Bali Adasının 
Bir Kısmını ve Timur'un 
Denizini Ele Geçirdi 

Bir defa Bulgar radyosunun 
~için türkçe neşriyat yapmağa 
•Uzum gördüğünü anlamıyoruz. 
Biliyoruz ki radyo bu harbin en 
b.üyük ve en müessir propaganda 
lilfilııdır. Yabancı dilde neşriya
tııı biricik hedefi o dille konu. 
§an memleket halkına bazı fikir. 
ler ve duygular yaymaktır. Bul. 
laristanın dost olduğunu söyle
diği Türkiye halkına hitaben 
Propaganda yapmak istemesinin 
rnilnası nedir? Biz Bulgaristana 1 
!tar§1 ıyi niyetıer besıeidğimiz Birmanya' da ngiliz 
için böyle bir propagandaya lü. K t 1 
Zum görmüyor ve radyomuzda 1 a arı Dayanıyor 
Bulgarca neşriyat yapmıyoruz. 
tt'ürkçe neşriyat yapan yabancı fi'. HINDISTANINDA: 

~:~::~::·~~;~:·,,,:r~m:ı~;~:~n~: ır ~ç u e 
1 M. Mussohnının Fedakarlıklar Yaptı.. Bir içtima Yapacak 

reçirdikten ıonra cenuba doiru ller· Gemı Daha Battı 1 a· H•t b Bongkok, 23 (A.A.) - Delhi 
llyerek Cavanın batı üssü B:ıtavn ti- Vaşington, 23 (A.A.) - Bahri ır 1 a 1 radyosunun yaydığı haberlere gö 
ı:ıanmm karaısma yaktaıırlark.!n dl- ye Nezaretinin tebliği: re, Japon donanmasının hücum. 
rer taraftan da Cavamn doğu ııah:H- Alexander Hamilton sahil mu lar yapması ihtimaliyle Hindis -
ne bitişik dere~·~~ :vakm bul~nııon ve hfaza gemisi trUınd adası açık - "Vatan Mücadeleye tanda duyulan endişeler, gitgide 
Cavanıo doğu lissu Surabaya lıtr.arunı lannda bir düşman denizaltısı ta daha şiddetlenmektedir. Kalk.illa 
tehdit eden Bali ·~asını. da, ı;ık:ırtma rafından torpille batırılmıştır. İn Giricmicken Sulhten Kolombo, Madras ve Karaşı· şe • 
yaparak. işral etmışlerdır • t f 1 d • 'ld" 3' 3' 

Görüyoruz ki, Japonlar;n, Cava si sanca zayıa. aza eg.ı • ır. Bahsetmek Dücmana hirlerinin tahliyesi için tedbirler 
bi çok mühim ve müttefiklerin ı1z çok Karayıpler denızınde '! alındıktan sonra Bombay eyaleti 
deniz ve hava kuvvetlerinin toplanmış Curacao, 23 (A.A.) - Panama yardım Etmektir" valisi 2 .000.000 dan fazla nüfusu 
old.ukla;ı bir adayı iHal fçın takip bndıralı Thalia petrol gemısı . . olan Bombay şehri halkını da, şeh 
ettıklen usul Borneo ve Celcbra ve- Aruba adasına takriben 100 mil Roma, 23 (A.A.) - Mussolını, • • • ri kabil olduğu kadar terketmiye 
saJr adalara karşı tatbik ettikleri u- mesafede Losmoncos adalan civa Avrupa üniversilelerı genç muha Yenı Harbıye Nazın l\f. Gngg davet etmıştır. 
sulden biraz başkadır. Japonlar az d t illcnmiştir ripleri mecmuası olan "Giovani Londra 23 (AA ) _ Churchill Mahatma Gandhi, Harijat isim 
mukavemet röreceklerini bilrföı:lerl bu rm a orp 1f • et Europa mecmuasında şöyle k b' d ' · d. ğ: .. ilrlikle ' lı kendi günd~lik aazetesinde bü 
adalan ııahlllerinin muhtelif nokta " a ıne e yenı e ı~ r yap • ük u · t h . ı · hal" · · 
!arma doğrudan doiruya çıkartma ya. San-Juan (Portorico), 23 (A.A.)- yazıyor: mıştır. Müstemlekat nazırlığına Y ,uın .:şe ır. en a ısının 

... .__ k ,_ 1 . · 5127 toluk "Del Plata,. ismindeki A- "Vatan bir ölüm ve dirim mü· Vivont Cranborne Harbive Nazır memleket içındekı kasabalara çe-paraa ve :uu c;;ı artma auvvet cnru 11- • ' J k"l k l d 
zun deniz yollarından nalclcC!erck ve m~kan ıilebi Cama .rünü K:arayı~ cadelesine girmiş - bulunur~en, lığına James Grigg, T icaret Nazır ı ere taarruz ar es~asın Aa .şe • 
uzun deniz yollarından beslemiye .;a· dcnızlnin prlnnda. torpıllenmittır. Mu sulhten bahseden duşmana bıle - lığına Hugh Dalton, Nafıa Nazır hırlerde umumi. ~anığe manı ol· 
lıprak lecal etmekte bir mahzur ıör- rettebatı Amenkan donanmasına rek veya bilmiyerek yardım edi· lığına Llewellin, İktısadi Harp malannın daha ıyı olacağını yaz-
mediler. Halbuki ıiddetll bır 'TlUlı:P· ~en.sup ta:vyarele~ tarafında~ ketfe· ı vor demektir. nazır.ığı na Vikont Wolmer tayin maktadır. 

- ki · · ld lcl · dild•kten ıonra bir harp remııine a- ~ . · · Yenı Delhı"dekı· Hı'nt merkez vemet rorece erıne em:n o u arı ı- . ,_ ı ~ Sonu: Sa: ı: sıı. ıs cdılmışlerdır. Lort Cranbome ay . . _ 

bl'adyoların maksatlarına da vakıf -B t--. - 23 (AA)_ R 
ulunuy ruz a avıa, . . esmen 
Yine ~iliy~ruz ki, Bulgaristan haber verildiğ ine g~re, Bali ada • 

!adyosu Alman sansürüne tabi. sına asker çıkarmaga muvaffa.k 
c:lir ve Alman propagandasının olan Jap~n. ~ıtala~ı, adanın bır 
bir aleti olarak çalışmaktadır. kısmını ıstıla ~tm.ışler .ve hnva 

Nitekim bir hafta evvel Sofya alanını ele geçı~ışlerdır. 
tadyosu türkçe neşriyatında bir Buna mukabıl Ja~?n d.onann~a 
Alınan gazetesinde Türkiyenin sına karşı yapılan muttefik denız 
de Alman hakimiyeti altındaki ve hava. taarruzu o ~adar. m:ıvaf 
Yeni Avrupa nizamına girmesi lü fakıyetl~ olmuştur kı, B~lı cıva _ 
ıurnundan bahseden yazısını, yay rında bır tek harp gemısi veya 

· -ı:nııur. L a.. .. .n . d L 1 · teşrıi meclisı harp durumunu mu ~ Sonu· sa: 4· scı: 2 1 ~ Sonu; Sa: 2· scı: '1 ını zaman a ort ar Kamarası li. _ " _ _ zd ı.: 
a,:J;; ' ' ~ ' - derliğıni de deruhte edecektir zakere ~.t~ek u~ere onumu eıu 

"' ~ ~ .. , .• Başvekil, yakında değişikliklere cum~ gunu gızlı bır celse aktede 
" · dair beyanatta bulunacaktır. cektır. Fakat bu toplantının ta -

••.-.•••<..._.·~N-_..., .. ..,.>ı:ı• * ... _.. ........,._ ,, .. _~ A l l rih.i henüz tesbit edilmemıştir. 
-...... >-~· yrı an nazır ar 

hıak vazifesini üzerine almıştır. taşıt kalmamıştır • 
~lrnan gazetesi, Alman galibiye. Batırılan Japon gemıleri 
tıni artık tahakkuk etmiş bir Londra, 23 <A.A.} - Pazar gü 
olay gibi göstererek Af.!upa- nü geç vakite kadar Bali açığın
da yeni nizamın kurulmakla ol. da cereyan eden büyük deniz mu 
Puiunu, ve Türkiytpin ae' bir harebesi hakkında yeni tafsilat 

l:§T. So~ Saı a; SOf ~ f l:ilJ" Sonu; Sa: 2; Su: 3 
....... ~ 
• 1) 

Hava taamtzlan neticesinde fa'ıırip edilmiş Ye karaya diişmiiş bir nakliyo gem~si 

'Zoncıuldak Bayanları 
Bundan Böyle ipek 
ÇoraP. Giymiyecek 

Londra, 23 CA.A.) - İngiliz ka 
b inesinde yapıldığı dün sabah 
bildirilen değişi.klik neticesinde 
Harbiye Nazın Margesson da da 
bil olmak üzere 5 nazır açıkta 
kalmıştır. Yeni harbiye nazırlı -
ğına Harbiye Nezaretinin dimi Zonguldak, 23 (A.A.) - ~ar· 
sekreteri olan Sir James Grig ge. dım sevenler kurumunda munev. 
tirilmiştir. • ver bayanlar tar~fından yapılan 

Marıesson'dan başka kabineden bir top~~~rdda;ıwdutanyamıfdurud~~ • 
uzaklaştırılan diicr nazırlar ıunlard1l": nun geıCA 16' sa ~şua.. 

cesine uyarak ipek çorap gıymc· 
J:lii Sonu: Sa: 2; Sa: '5 miye karar vermişlerdir. 



"l'\N 24. 2 - 942 

1..-ı Pıt' c>f.uNCAKLA~*f_a!t Yeme~ Te~hir, 
~-~--........ ....-................... !~M~~ıl Yasagı Mektepİerde izcilik. Kömür 

Geldi ı' Kurulan Fabrikaları 
r - DiKKAT 

No. 28 Yaıan: iRFAN BEHCET 

Karar Ay Başınaa - Ah! Diyordu. Yazık td, arhk bas 
kııı yok... İmamın muhtann mahall~ 
linin kapıya iİiiİP de bizi karakola gö
turmelerl ne güzel olacaktır. 

- Boyle memnun değil misin? 
- Memnunum. Halecanı seviyo -

ram. Fakat böyle kulaktan kulaga 
fıııldamaktan artık bıktım. Azıcık 
•esli konuşmak için anoenin u1:nı ili 
cını almasını beklemeli, Çekilme&, 
Hepsinden iyisi sen köşke gelmelisin. 
Fakat senin beni sevebilmen için alış
man lazımdı. Bu da biraz zamana mü 
tevakkıftı. 

- Fakat ben sizi sevmiyorum lti ... 
- Amaaan sus!... Ne söylecliğinı 

bılmiyorsun yavrum 1 
Fahireden üç yaf ut'ak olmutna raf 

ft'ıen ona "yavrum,, diyol'd11 
Genç kız buna itiraz ettiii zaman: 
- Ne? Diyordu. Bir insanın yaşlı

lığı yalnız senelerle ölçülmeı ki ... On 
altı ya,undanberl ha)Plltta ıetirdlf,lm 
tecrübeler bana yalnr:r tana defil bir 
coklarına e'\didım demiye hak verdi-
rir .... 

Fahire ıüteretr aoruYordu: 
- Nedir? Bu büyiik tecrübeleri biz 

ile anhyahnt. 
- O zaman bana bir Şey hlmaı:. 

lonra bunu n,.den merak ediyorsun. 
- Seni daha yaltıfldan tanımak 

iç.in. 
Ali Safi gülerek tekrar ediyordu. 
- Yavrum. Ben dünyaya gelelim ıe 

lelf beni senin kadar hiç kimse tanı
mamış, anlamamıştir, 

Nerede kaldınız? Diyordu. Bir 
saattir ılzl evin köşesinde bekledim., 
Neye ~elmedinid Tatbik Edilecek 

Bunu söylerken surat asıyor fa - Dün toplanan Belediye Daimi En
kat içinden de memnun olduiunu bel cOmenf, Şehir Meclisinin 1okanta ve 
li ellyordu, benzeri yerlerin sokak cllmekAnların-

Fahire, Ali Safinin mavi gözlerin- da yemek teshfr Mmemeleri hakktn-
dekl büyük saadeti okuduğu Aman daki kararın tatbik tarihini tesbit et-
kendinde o ana kadar hissetmediği miştir. 
bir &urur. 7apabileceil bütiln ııtüna- Daim! Encümenin kararma göre, ay 
sebetsizlikleri örtecek kadar kuvvetli başından itibaren hiçbir lokanta Ye 
idi. Kendi kendine: benzeri yer sokağa bakan cephelerin-

- Bu kadar istenecek, sevilecek de- de yemek teşhir edemiyecektir Bu
rccde güzelmişim de haberim y;>ktnuı! günkü imkanlar gözönünde tutularak 
diJördu. bu camekAnlar renkli kAjıtlarla ka• 

Ali Safi Oha artık "kızım, evli-• patılacaktır, 
dıml,. demiyor, bilikls Fahire ona: 1 ------0------
"Y avrum, ııilzel ı;ocuiunı !" diye hitap 
ediyordu. Tatiller onu serbest ı.1ır:ıkı. 
yordu ve herkes anasmın hastahihn
dan 6tür11 bir yere rıaemlyecefltti bi
liyordu. 

Sonra hasta kadının 11yu1abllmeai 
için bir takım illı;lar alması lazımdı. 

"Bu suretle benim sukut edebilmem 
için her,ey bana yardım ~diyordu 
Ben buna ıaıı7ordum, o da herşeyin 
bu kadar kolayca • halled.ilmesinr!en 
sabırsızlimyordu.. hattı. ''artık tadı 
kalmıyor!., diyordtı. 

Böltte iaşe Teıkilatı 
Tamamlanıyor 

- Med~hadan bıktım, Kocası onu 
çok serbest bırakıyor. Herif dalına 
seyahatte •• Sonra siz benim ilk tanı
dığım genç kızımız. Yalan söyİiyece
ğiniz kimse yok. Ne korkunç bir ba
bariız, ne de tehditkar bir karde:;lniz 
var.. lialbuld gizli randevulara biraz 
lezzet veren de ba ufak korkulard:r 

B1lnil söylerken ba,mı Fallireııifl Böyle devam cderııe ben heyecanlı se-:_ 
Omaııuna koyuyor. $akaklannın dara~ vişmek için belllh karılar aramıya ıtl
banını onun nazik ve narin boyttunda deceiim 

İaşe Müsteşarlığmcta teşkil olunan 
dört umum müdUrlUğUn kadrolar? ta
mamlanmıştır. İaşe t!!$k11Atı memle
ketin her tarafTnda geniş faaliyetlere 
ğecmek üzeredir.İstanbul bölge teş'd
latmm da ıtenlşletilmeıJI kararlaşmı,
ttr. Şehrimizde yüz yirmi kişilik bir 
kadro ile i~e ba~lanacalttır, Bu kad -
ronun ay başına kadar tamamlanaca
lh ürnit olunmaktadır. İaşe, tevzi. tet
kik ve miirakebe bürolnrı genişletile
cek ve bütün ticari hareketlerin kon
trol ve mürakabesl ve fiyat tetnev -
Vür;lert gtlnü ~lntlne tetkik edilecek
tir. İbşe MüdOrHlğ{lnnn bulundul!tı 
Atabek hanmda iki oda daha teşkilAt 
itin kiralanmısttr, Bu odalar kAfi gel
mediği takdirde, birkaç odflnın daha 
kiralanması IAzım gelecektir, 

hissettiriyordu. Böyle daldıkları esna ş· k t N" J • 

Kuruluyor Teskilatı 
1 

o=".... lşletmiye imkan 
Kömürcülere .Ma ngal 1 Yok· mu 1 

Oymakbayların Seçilmesine Baılandı \#e Kok Kömürü Verildi 1 
Dün muhtelif ıemtlerdekt bAytlere 

yeniden bin ton kok kömürü dajıtıl- .ı 

Kllıt lthalltını kontrol etnıek 
ve mevcut klOıt stokunun lıtlhlA• 
kini düzene koymak ll:ıtere hUkO
metın aımıya ıu2um nısrısıııu ted· 
bire ltlr ı•)' tll)'tclk dlOllfz, Yal
hm bu tedbirin rUtbaalardakl it· 
lerı ıekteye uöratnhyacak v• neı· 
rlyatı dwrtlıırmıyaoak ıwrette ıU· 

Maarif VekAletinln gönderdiği ta
miri\ tizerifie lise ınildilrleri \tt oi'ta• 
okul başöğretmenleri, okullarıtıda ltu• 
rulacak izcilik teşkilatına oymakba1 
olacak bedetı terbiyesi öğretmenini 
MAarif ~ekAletlne bUdlrmlye hafla• 
mtşlardır. Oyroakbaylattn tayin v• 
inhaları ay başma kadar tamamlan• 
mış bulunııcakttr. A'/ batmdan ltlba• 
ren okullart!a yeniden teşltlt edilecelt 
vl!ya inkişaf ettirilecek izcilik teşki• 
ıattnm çalışma programlan bütün oy• 
makbaylartn yapacalt uınuml bir top 
lahttda tl!sblt edilecektir. Eundan son 
ra llcililt teşkilAtrnı Cilmhuri)'ttln 
müdafaasına haıttlllmtk ıa:reııt11e vtı 
bu vazifenin bütün isteklerine alış• 
tırmak illete kUl'Ulacak iz~! oYftldt• 

Dün Fırınlardan 
Halka Un Verllcli 

Dün Hbahtan itibat'en ekmek lar
neleri mukabilinde lstfyenlere narh 
üzerinden, Vi!Ayetln tesbit 've ilin et
tiği mtktarda un verilmesine başlan
mıştır. Vilayetin teblUtatı ba:rJ kay
makalfllıklata tanı valttlnt!e yt!tiştne
d iği için bazı setrıtlerdekl fn-rncılar 
halka un vermek isteınemiı;lerdlr, Bu 
yilzden ~ıkan mnnaltıııelat ernnl,-et 
memurlarının müdahalesiyle halledil
miş, akşama doğru btıtiln fırınctlar 
istiyenlere normal ıekilde un vermi
ye baflemışlardır, 

Kame ile un dağıtımı her Pazar
tesi günii yapılacaktır. 

na lüa1.1mlu evanm teminine valqıla
cakttr. 

İlci o:vmaima ıtteceklertn 11 - lT 
yaş arasında ohnaıma dikkat edile
cektir. 

J imnatik öğretmenleri İf 
P1'0t1rmnı lauı~ 
Ankara, il ('tAN) - Maarif Vt

kAletl btaen \trbl1t1f &ltetmenlerl• 
nin l'U!l' dtte ,nı baftnda. o 1tl itin• 
de tdart edtcelttetı JlmnHUk w ıpot 
fa~lethiln ana hıtlıttnı ~ 
bit' fi proıt"ldU fl@ 11tn!I htr dtl'lte 
tatbllt edtctkletl btd9ft hattltttlıtlrıe 
ait bit proftllrn hHtrlatnılarmı karar 
altiftli alm'-\lr, 

Helvacının KatDI 
Muhakeme ı•lcll 

mıştır. 
Bulgariıtandan ve Sfneklideli gelen 

mantal 1t6ıttürleri ae mahalle kömür 
cillerine taksim edilmiştir. Usküdarda 
bol mlktarda bulunan odun ve man
gal kömürünün bazı kimseler tarafın
dan sa.tın alındıktan sonra btanbul 
ffft'ltlnde narhtan futa fiyatla halka 
verlldlll Beledi:reye bildlrflinlt\lr. 

Belediye vaat:retın lncelenmeal tc:ln 
ıılAkaclal' mütettı,ıere n mUtaklptere 
emirler vermlftlr. 

• 
l•t Bin Kasaplık 
Hayvan G•tlrlllyor 
BeltcH1e, ıehrln et vul.)'ett hak· 

ltmda ıentı bir rAJ>Ot haınrlamtt ve 
Ticaret VeltAletlne ı&nclennlştlt, Be
lediye raporunda tehrln et lhtlyacmt 
ı.n ,ıllara l6tt ha1tırladlft muka• 

Oatatadı htlvacı Mehmedl bol•· )'tlttl bir cetvtJle bellrtmıı. vilbet 
raıt öldUrtn \tthblnln yıptlın chlr\ıt• ttnrrlan tçfne kAfi miktarda kllçUk 
maıınct dful de devam tdllmlıUr, bat hiı.1\'&n ıetirthnesl lc:tn Mllnaka• 

Suçlu, hınca hını: dolu otan eatona lAt VekAletlnln vasıta t•min etmeal• 
almdmtl nlOIU'A, keşif ve m\ll~ftt nl litetnlıtir. 
raporları okUhmuıtur. Verıten matnmata lftre, bul(lnlerde 
Keılt rtponında, 401tklndı saklan- tehrlMlıe bet bin kasaplık hayvan 

mrta lmkln bulunmadtlt ve 11lhk ptlrllecekUr, 
raporunda da Vthblntn aıtlt metıkt- Yapdan tetltfltler ıonunda ıehrl
stnln ,.erinde oldulu blldlrllmtltt~l. mlldeltf et ftyatlarmU\ yalttn v\lly@t-

'ltıPötlara iki taraf dı ltll'll ıtırı... lffdekl fiyatlara rnuvaıl oldutu an
diğl lçtrı, ıahftlertn dlnltM\llfnt ka- laıtlmqtır, 
rar verilmiş ve duruşma başka güne 
brra kılmıştll'. 

--~----o------

ratle bir neticeye baölanma11 
fıydalf olur. 

au mUnaaebıtle tlabrlatblll'nıı 
vı hatırlatmak lltedllhnla nokta 
ıaa,kadtr: 

lamltte bir kllıt fabl'lkanırz 
vırdtr, au fabrikanın iltlheallb 
memleket lhtlyaoınt kartOiımadıOı 
için, harpten evvel ve Pıarbln blit· 
!adılı tarihlerde bu fıbrlkanın 
yanı11da lklneı blr klOit fabl'lkaa 
Ilı bir aellııloa fallarlka• yapıl
mıttır, llalıfl blldlllıtıln gire, 
bu iki fabrlk1uı11'1 blltlln makine
leri, te9hlaıt vı tHltiıtr daha lkt 
buçuk ıenı evvel ıetlrllmlt. ye· 
rlne ktnMUft kurulmuı va itle· 
nılyt haatt bir hala ı•Urllmltur. 

Yolların klpanmHı yU.Unden 
kllıt lhtlyaoımtaın tatmin tdlle· 
medltı ıu •rada, mllyonıaroa ..... 
maya yıbrarak kurduturnua •u 
fabrikalar nlfln lflemlyerf lutı· 
ları çalttbtmanfn yolunu arayıp 
bulmak lmklnı vok mudur! 

. ... ................................. 19t ............ --·· 

Okullann Ziraat 
SeferberUğl 

da yukarıdan hastanın sesi geliyor· Böyle tavırlarlyle kendine lena bir ır e IZ&mname erıne 
•'JI' adam hali veriyor, fakat beni sevı- M dd 1 Eki • 

ahire! Fahire!, •. ,, yordu. ~ler böyle olmasaydı kendin- Q e er emyor 
Ali Safi bunu iıitmekten rahatsız den o kadar nefret ederek benim kol- Ticaret Vekilliği bütün şirketlerin 

ol;"uş ıibi birdenbire &enç kızdan ay ]anının arasında hüngür hünıür ııi- esas nizamnamelerine yeniden sekiz 
Vali ve E. MUdürü Alevlet lctinde Kalan 

Gitti Ana, Km Öldü 

Kauçuk Beyanname 
Müddetinin 

Kısaltılması Iutenlyor 

Maarif Vekilliğinin okul idareleri .. 
ne göl'lderdiii iliaat !leferberliği ta• 
mimi üzerine, bu hafta maarifte bir 
toplantı yaprlacaktır. Bu tol)lantıda 
okul bahçel@rinin tanzimi Va komtu 
okulların müi\erek çalışma pllnlarl, 
bahçesiz okullara arazi temini işleri 
etrafında !tararlar verilecek, tamimin 
bazı Maddell!ri tl!$tlh edliecelttll'. 

liı ıror. tar nııydı1 maddenin i1Aveslnl kararlaştırmıştır. 
- D6rt defadır ıelf7onım ~enim _ Hata ettim! Di,orc!a. Doktor Ticaret Mrntake MOdtlrlOğünden bu 

için ba bir lradınakar,ı yapttiım en arbdaılanmdan birJ bende lnt rlarak meddeler. slrketlere tebllt edilecf>ktlr. 
faala kar badıırl Şfm4J bqlnct dl'!fa mevcat olan bir hastalıktan bahsetti Sekiz maddenin her biri şirketlerle 
sen biırtm ldlpe ıelecelrtln. Gelmez • lenim de ebeveynim ribl ıenç Cile- hükumet arasındaki muamelAtm bu
ıcn b!rlblrimi.ıf unatalmı. B3yle o _ celim! söyledi. 0 •aman ha,atı 

0 
b- ~nkll duruma göre ttmtlnl telndir. 

lunca Medlhaya yaıranm ıellr, beni dar krsa buldum ki· onun kHahiını Bu maddeler arasında en önemlisi 
yalnu bıralnhu. Mediha bit kere beni hadiseler, vakalerla doldutaralt uzun şnnlardır: Her •irket altı ayda bir 
ıönniye ıellrae pek 61Je çabu'!t çabuk yaıaıuıut cibi yilklil bir hale ııetirmelr defa bir bilAnço ile ınalt ve idari du-
gıdici deffldlr, 1 _.sı rurnunu hilkOmete bildirecektir Fi-

st~m... t d"-l l · 
.Fahire bu tavcthktan öftrelendi: <Devamı nr) ya vaze um ş madde erin biltlln sa-
- Bana ne? X>edi, Niçin böyle s6y- tışlarmda Fiyat Murakabe ltomlsyo-

lü:rorsanad nunun kararlan nazarı dikkate alı-

An karaya 
Vali ve Belediye ıtelal dOh altıem

ki ekspresle An1tara111 haNkıtt et
miştir, Vali, Ankarada Sehlr Meclisi
nin ıon toptlinttlarml!a verdilf bele
diye reslınlerine zam kararı ıtraftrı
c}_il Dahiliye VekAletlyle tema1lal"da 
6tııunacak, vilbetln ıa,e lıletl hak
kında alAkadarlardan cUreltllf alaoak 
ve ıireat ııeterberl!tlnln tatn MlllA
siyle tatblkı lı:ln ~reken ml!lltleltri 
VekAlt>tlere blll!l~ktlr. 

Emniyet Mildürll KAmlran Cuhtuk 
da Vali ile birlikte Ankara7a gftlt'liş
tır. 

Ali laflnln alay ettffSnf sannedi _ • ' '.6Ji 1 nacaktır. Bu fiyatlar dıııında muame-
yordu. Jl'altat bqincl randevilyii bo- : L •AT4 e le yapılmtyacağı gibi, daima Müraka-
euna bekledlr ıeııç ac!am gelmedi.. _ ·-, _ -·- be Komisyonu ile' temuta bulunula-
Saat onbire kadar onan ıehnedlılini caktrr. İthallit ve ihracat yapan şir- Trenlerde Gazete Müvezzi 
ıörUnce da11namadı Annesinin ayu. BagflnkQ Proıram ketler hesap vaziyetlerini daima Mü- lerl İçin Kolaylık 
duiana kanaat ıetirdllrten sonra ev. 7.ao Pro11"anı 111.45 ıırut Talrvtnıl rakabe Komsiyorıuna bildirmiye mec-
den 1•nıça çıktı ve mehtap ıeam9' ~::: :!':!';.,<Pi.) U ss ll'11rl bur tutulmuıılardn-, Bu maddelerin Ankara, 23 (TAN) - Devlet De-
1'8Pı:rormııı ıfbl alır altr 1ilrüyerek ı.oo Mhllt CPL> ::::: ~:~=~~~ derhal tatbikı için Ticaret Müdürlil- miryolları İdaresi, g{)ndelik gazete-
k~e dolra Uetledi. ı ıs l!Mn ıaatl 111.ss TUrı.aıer ğü faalcyete geçecektir, lere mensup müveztller için mühim 

ı 2 ao Prasraın ıo ı ı Ract~ Oantest b' k • lık _. MQ ıt 

CUmartesi günü akşam üzeri lto
camustafapaşada Ali Fakih mahalle
sinde bir evde çıkan yangında Hati
ce ismirıde bir kadtnla kızı 20 yaşla
nnda Selime alevler tçlncle ltılare.lt 
muhtelif yerlerinden 7enm19lardt. 
Yaraları çok ağır olan ana ka. dün 
sabah kaldırıldrklan Haseki hastane
ılnde almtişletdir, 

Sokakta Bir Adamı 
Yaraladılar 

Tarlaba,tnda tıturarı Ketnal ve met 
tl!!81 Bofya, evvelki •l!Ce evlerine ti .. 
derlerken önlerine tannnadlklatı iki 
kı,ı ı;ıkmış ve kadına sarktntthtı Jial
kı'1Jlışlardır, Bu yüzden kavga baıla
mı, ve meçhul iki adarn kemali bı
kakla yaralıyarak kaçmışlardır. 

l'l711t Müriıltabe Komisyonunun 
dilnkü toplantrsmda Ankaradan dö
nen İaşe Bölge Müdürü Mümtaz Rek 
de bulunmuştur. Kauçuk fabrikatör
leri Müraltabe komls:f(lnuna müra
caatla ellerindeki kauçuklar için be-
7anname vermektedirler. Fttkat be
yanname verildikten sonra, mevcut 
mallartn hangisine htık~tnet tarafln
dan tllton\ı.lacağı nıalQm olrnadığnı
dan, fllbtikalarm bir a:r gibi uzun bir 
zaman çalısaınıyacatı ve lsc:ilerln de 
fpi.z kalaı:afmı ııöylemfşlerdir. Ko
misyon, bu isin halli için İktısat Ve
ltlUlltne mtırllcaat edllmeslnt muva
fık bulmuştur. Fabrikatörler bir ay 
möddetin bir haftqa indirilmesini is
temektedirler. 

Bir Kamyon Bir Gazete 
Mil\ttmllne Çarptı 

ViIAyet ziraat &eferberliil komlqo-
nu Cuma günü bir toplantı daha J'll"" 
pacak, tesbit edilen bot anaların ve 
Belediyeye, VilAyete, Evkafa üt ar6• 
zinin ekim şeklini tesbit edecekler .. 
dir. 

Almanyadan Lokomotif ve 
Vagon Alınacak 

Ali Safinin lıismetç'lıf ile kocası a- 12 33 Türkçe (Pi.) :ıo 45 Piyano ıt 0 •1Y 7apm~.ır. veu t!r, a-
hır da.lretıfntJ yatttlrlan f~n köşk n 46 Haberltr u. ıs Konuıma Altın Fiyatları ?.ami 25 kilometrelik mesafeler dahi- liradır. Kartlar, batıliyölerde oldufu 
botta. Ali Safi, Fahire,e kapıyı bi- :::gg ~~::::m CPL> :Ug 'fi~:1~0 linde gazetelerini satabUmek için 'bl- gibi, itatararda da muteber olacakttr 

Şoför Ruhinin lrullandığı bir kam
yon, diln Galatada 11azete müvezzii 
18 ya.,tnda Hauna çarpmqtır. !U!lln 
Be:rotlu hastanesine Jtaldırdmtlttt. 

Ankara, 23 (TAN) - Devlet~ 
mlryolları Umum Müdürlüğü pek :va• 
kmda Alm11nya1a bit heyet ı&ttılere4 
celttlr. Tahmin edildltine ıt!lre bu be-oı 
1@t, demiryollart ve ıaaresl bııltlfrım .. 
dan Tiltk .. Alman tfcıtrft trılasnıası 
tatbikahhTn kolaylaştırılmaM bakkm.
dll gör0$melet yapacak, alınalt lııtl!"" 
dlğlm!z vaıtôn ve lokomotfnert tesblt 
edecektir, Heyette teıtıalk mnşavtrll!"" 
rin Mllhltn bir ıer tutacatı stS:rlen""' 
melftf'dtr. •••••••••••••••••••••••• 

Kendi ılhhatımtz kadar 7UJ'ddaşla ... 
rımıım sıhhatini ltoruyıılun. ru seç açtı. 11.03 Orkestra u.ao Haberler Altın otuz ÜÇ liradan satılmıştır. rer aylık serbest abôneman k:artt 11- Müvezzierln 90 kiloya kadar saaet~ 
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El TezgCihlarına İplik 
Getirtiliyor 

-n- Saştarafı 1 inctde ta ve mallartn evsafını kontrol et -
Halbuki memleketteki :lpllk, men- mektedir. D~rt!zli, Antep, İstanbul, 

sucat istihsaline yetf~edllinden teı- Kastamonu, Burdur gibi sahalar ım
glhlarm tam hızla çalışttnlması kabil yük kooperatifler mıntakaııdır. Ilu
olmuyor. Bu ınesele h~lledildiğt tak- ralarda yıllık muamelesi birkaç mil
cllrde, el teErfthlatı her sene 250° mil- yon lirayı aşan kooperatiner vardlr. 
yon metre mamftl mensucat vermek MeselA Deni2li kooperatiflerinin se
imkAnmı kazanacaktır ki, bunun ye- senelik muamelesi 12-15 milyon lira 
ktlnu 12 tane Kayseri komblnasmm arasındadlr. A)'rtca halk bankası teş 
istihsali demektir. Maamafih VekAlet, kilatı, kredi baktmından bu koopera
Hindfstandan bUyük partide iplik ge- tinere eAaslı yerdtl'nlarda bulunmak
tirtmiye teşebbüı etmiş ve bunda mu tadır. Şimdi İktısat Vekaletinin var
vaffak olmuıtur. Bu iplik part.liinin mak tstedi~i son merhale, pamuklu 
mühim bir kısmı yoldadır, AlAkadar- tezgahları için tatbik ettiği bu mü
larm verdikleri izahata nazaran el him usulti ~ilnlU ve İl)ekli el tezglh• 
dokuma tezgAhçtlığı itinin ele ~lm- çılrğına da te mil etmek ve onları da 
driı son bir sene zarfında iplik tev- teşkilatlandlrmaktır. Bu itin tahakku 
ziatına İktıtıat VekAletince başlanmış ku için harekete geçllmlıtır, Halen 
ve bu tstiluntl şubesi, gerek ıe,kilAt- İkttsat VekAletlnde çaltemakta olan 
bındtrılmak, ıerek.!e gelir ve refah pamuklu tezıA.h encümenleri mamQl
sevi7eelnln artmaaf baltttnmaan çok lerl ıtandardlıre etmek, Htıtı teşkllAt
dfkltate pyan bir istihale geçirmi.ıir, landınnak, ,imdiye kadar kooperatif 
BusOn ıızak yerlerdeki dağınık tez - haricinde kalmıt olanlan da koope
gAhlar müstema piyasa için çallşan ratlfe Aıa )'llpmak, kredi mtHlelertni 
el teqihçılıimm yüzde 95 i koope - bir eaaıa ballamak •eklindeki mual
ratıner dahiline almmqhr. Bu koo- lerini bul(ln bitirdikleri takdirde, ya
peratifler ortakların bütün ipliklerin! rm kongre umumi heyeti toplanacak
d trtmakta, mamtlllertni satlh almak- trr. 

Uludağda Kayak 
.Müsabakaları 
· Yapllacak 

Anbra, 23 (A.A.) - Beden terbl
y-1 umum müdlirlUğilnden: 

l - 1942 yılının ıarp crupa init· 
mukavemet n lcapdı iniı kayak müsa
bablan Şabatm 28 ve Martın birine 
raalıyan Cumartesi ve Pazar &ünleri 
Bana Uludaimda yapıİacatrtu. 

Parti G. Sekreteri 
Dün Ankarada Bir 
Çay Ziyafeti Verdi 

Ankara, 23 (TAN) - Cümhuriyet 
Halk Partisi Genel Sekreteri Dr. Flk-
n Tüzer buıün, Parti roman müsa
bakasındaki jüri heyeti az&11 ve Halk
evlerinln yıl dönümü münasebetiyle 

PASifiK HARBi Bulgar 
Falso 

Rcadyosunun 
Ne§riyatl 

12fr Baıtaraıa l tnoldı 

/;:il; Baıtarafı 1 incide 

alınmamıştır. Bu muhar_ebe esna 
sında birleşik milletlerin filoları Avrupa devleti olarak bu nim. 
adaya yap,ılan asker çıkarma ha ma girmesi lüzumunu müdafaa 
reketinl himaye eden Japon ge- etmekte, bu vesile ile de Türkiye 
ınUerini ağır kayıplara uğra~nıış- nin İılğiltere ile hiç bir alış ve. 
lardır · Hollandalılar, Amer~alı. rişte bulunmadığını ve bulunamı 
lar ve General Vavell um~ı ka yaca~ıru anlatarak Tüıidyetıi.n 
rQtgBhı tarafından ~~p-edilen ha mihver nizamına girmeğe mec. 
berle~den en aşağı dort Jeı>on ge bur olduğunu iddia etmektedir. 
misin~ ibatınldığı, 14 veya 15 Sofyayı bu yazıda allkadar eden 
geminm de hasa~~ u~ratıldığı an nedir, ve Türkiye hakkındaki bu 
laşılmakt~dır. Mutte~ıkler yalnız Alıman görüşünü Türk halkına 
bir muhnp kaybetmışlerdlr. bildirmekte neden fayda görmüı 

Cavtfya ağır akınlar tür. 
BatAvya, 23 (A.A.) - Pazarttsl İki gün evvel de Sofya radyo. 

Felemenk tebliği: Paaar ~ünü Japon IU Boğazlar meselesinden bah. 
tayyareleri, Cavada birçok hava alan- ıetftl.iş ve son zamanlarda ortaya 
lanm bomba 'f'e mitralyöz ateıtine tut- lttlan QSılsız rivayetler Ü!erindt 
mak suretiyle son derece faaliyet sar- propaganda yapmaja teşebbü• 
fetmitlerdtr. t t ı.r 

Bıı.ta\ı'ya civarındaki OJojakarta, ~ M şt · 
Buitenzorıı. S11rabaya ve Malang ha- Daha dün Bulgar matbuatı. 
va alanları hllcama uğranuttrr. Bazı nm ınemnuııi~etıe bahsettikleri 
hasarlar olmuıtur. 3-4 Japon tayya- Türk _ Bulgar doatluğunun deva• 
resi düşürülmüıtilr .. Tel~fat azdır. mı ve Yakın Şarkın 8ulJıü he. 

Bomba ~ayyarelerımizın P~lembang i bı a Sofy r dyosunun bu 
clvarındaki dilııtıan bedenenne trarıı a n ' a 8 

yaptıkları hiicUm memnuniyet Yerici neşriyatını l&r&rll buluyor V9 
netfceltrle bitmişti!'. Bulgar hüktıtnetlnln bu noktaya 

Geçen haftanın sonuna dofru Ja- dikkatini çeluneğe lül\lm ıörü. 
Pon kıtalaM, Holanda Ttmoruncla yoruZ. 
Koepanıı'a hücum etmişlerdir. Düşman Umarız k~ Bulgar hüldimeti 
kuvvetli bir mukavemetle Jrarııtaı'llUI- Sofya radyosunun bu falso neş 
tır. riyatın.a blt nihayet verecek ve 

Timur adasuula vaziyet Türkiye aleyhinde yabancı pro 
Tolıyo, 23 (A.A.) - Re1men bildi· pagan.daya llet olmasma müsaade 

riliyor: Japon kuvvetleri 22 Subatta etmiyecektit. 
düşmanın şiddetll mukavemetini kıra- 11!!1!!!9!9!!!!!!!11!!!!!!1!ml!ll!!!!!m1Bl!!!!!!!!!!m!!!!!!!!!ll• 
rak Timor adasının Portekize ait kıs
mında bulunan Dilli hava meydanını 
israt etmişlerdir. 

!O Şubatta adan:ın Holanc!a~ alt 
lmmıhda kara18 çıltanlan ba•ka bir
likler 22 Şubatta adanıD merlıtat olan 
Koepang'ı aaptetmi•lerdir. • Tokyo, 23 (A,A.) - Japon kaT'f'et· 
leri Palembanı'm 100 lıflometre batı

altınc!A bulanan Denpal&f tanare me1 
clamhl yeniden bornbalamqlardır. 
Banka bofllm• bir ptb bombardı
man hilcam• yapdmtttır. 10.000 torıl
lltodan fazla hacimde bir tltaret ı•· 
misine !llbet ftki olmaım. Qtml, 
yanar bir halde bıralrılmııttr. A:ral 
bölgede daha bl•b ırıniUere mitral
yöz atqi açılmııtır. 

smc!a HYlrillcent bir nokta olan La· nJ· ıo 111 ,. "-' ..,A'DA 
hat'ı bul(ln ltıll etml•ler41r. r:. n.ıa .n.n ~ · : 

• ••••••••••••••••••••••• 
SARK CEPHESı Denizaltı Faaliyeti lngilterede 5 Nm1r 

Daha Değlıtlrlldl l:li!f' BA,taratı ı incldt ~ Sattarltı 1 ıncıde 

l.ar bu esir sayısının birçok mia. I mdat iBtiuen bir vapur 
lidir. Ayni müddet ıarlında 960 Rio • De .. Janelro. il (A,A.) -
tank, 1789 top ve her neviden Belem'den gönderilen bir telırıf 
sekllı bini mütecaviz anba ıapt •ö:vle denilmektedir: "A•trea., ismia• 
veya tahrip edilmiştir. deki Holanda vapura Scotüıh Star Y ... 

W Dıttaratı 1 incide 

l>evlet num Greenwoodt nafia nuı:tt 
ve B. JJ. c. 11in "tnıills rad101ıt" eski 
direktörü Lord R eltb, mUıtenılelllt 
sekreteri Lord Moyne ile iıtihaaılt 
nasırı Moore Orabaıron. 

Gazeteler memnun 
DUfttlan cephetlnln ıertsinde ha'la purundaft bir imdat Itareti almqtır. 

htlawnlariyle daha b~ok tank top Vapur torpillendiiini haber verınekt ... 
katar vealre tahrip olunmuştur' A)'~ dlr. 'lıpurun batıp batmadıiı n kur• 

Lôndta. aa (A.A.) - Gueteler ka- nı müddet ırartırıda SoV)'et hav~ or- . ~tanlar olup olmadıtı ftlalam delil.., 
bintdeld )eni cleiiıiklikleri Ye bllhaı· dusu havı ınuharebelerfnde dUfilr(ll- İ dir. 
.. Jam .. Grirc'in harbi" nanrlılıal mÜf 188 tanare, tanarı kar1ıko11J1e I MtırtiniN bir iJa mit 
tar!ıiliı1 memncınl~etle kartalamalttadıt topçum tarafından düsQrülmtiJ, 159 Vaıinaton, 25 (A.A.) _ Rnmi mali 
l>~ly B::ıtpresıe dıpr iri: tanare ve yerde tahrıp edılmı, ası flller, Alman denizaltılarının Martiaik 

M, Churchill, clı.-rctalıf harbin ııu- tanare kqbetml$tfr. Alınan kaytpla- adumı batı Atlantik üslerinden biri 
dilın tarn baltlnn4a ınılltere4ekl da· rmm 127 tayyare olmasma mukabil olatılt kullanmakta otd1ilı:ları haltJmı .. 
bllt harbe ıoıt "rmelt ıem cUtettl fe- 8ovyet ka1Jplart bu su~le topyekQn daltı hııbe ere dotru nazariyle bale .. 
da~lrlıkl~r yapmı,tır. Albay ~lewel- 1189 tayyaredir, rnarnalttl Ye Mtrtfnlk'te bir deniı mti• 
Un in iıtihHl naztrhfına getırilnıesl Sov1111t resmi tebliği phicl1rıitt bulıtnd1liunu k•ycleylenıek· 
çok memnan.tyet vertcldlr. Albay, tn- tedirler 
giltere muharebesi eınaaında l nclliz Moskova, 23 (A.A.) - Gece neşre-
hava kuvvetlerinin iyileıtirilmeal ala• dilen 8o\7et teblill: 22 Subatta dO•
nında bU;vlik tecrübeler 1armllttilr.,. ıttahnt nıukavemetını kll'an kıtalan-

t.lewı Chronicle'Jn ai:va1t yuarı di- ın11 Uırl barekıtı.rlne devam ederek 
yot kf: birkaç meskQn mahalli işgal etmiş-

"M. Cricg'in harbiye nazırhtına 11._ lerdir, 21 Şubatta 16 Alman tayya
tlrllıneai, aıkedl itler alanında daha reel dU$'1rülmilştor. 5 Sovyet tayya
ıtddetli )'eni bir siyasetin baılancıcı resi kayıptır_ 
tlbi tellklti ediltbilir. Tahrip ed'"n mcılre11te 

Bil ıon atlarda etki havacılık iıtJh- Moskova, 23 (A,A.) _ Bir Sovyet 
aaU nutrt Albay Braba.zon'a brıı n- tebliği ekinde denllt7or iti: Batı cep
pdan tenkitler kadar tiddetll tenkitle- besinde baret~ yapan ve dilşmanı 
re Ptlt u natır maru kalınıtta meskt\n iki mahalden çıkaran kıtal -
Trade-Ubloh'lattıı E,161de toplaııtn rnnız 4 top, 20 sif)er havan t p 28 
ıon )"illik ltaqreehıde, M. Brabaıorı mitralyöz, killliyetll miktarda mernıl 
Manche.ıtcr'de hu"ıet bir ~ile 1f71fe.. \tt daha baı;ka ranhnetltt alm~lardır 
tlftde ltuılar ale1h!nde bir nutuk 1~1- Kallnln cephesindeki birlikler, &
lldifittdeb dolan acıkca teült olun- rttmll 'btr MeBkdn rnahalll itııl eı .. 
muıttıt. Batveldl, Avam Kflınaraım- miılercllr. 
dl M. Brabatob'a müdafaa etırıtı. fa- Batt eenup eephtıslnin keahnltrln -
lrlt ltçf tqlrillttan. kendlılnln derhal den blrlnde hareket yapan bir birlik, 
aıllnl l•tf'9b btr karar sureti kabul bir giln devam eden savaş esnasında 
e)'lernJtlel'dl... 4 top, 1 ıılper hıvarı tf)pu batar:ratt. 

Mussolnini• 
Bir Hitabı 
1:tJr Bqtanfı 1 incide 

12 mltralylSz tahrip etmiş, 4 tankı sa
va, harici bırakınıt, bir 11ahra topu, 
3 mittalylSz, 2 bomba topu, ~4 tüfek 
iğtinam etmiltir. DOtm•nm 4!SO su -
bay v~ askerf telef olmuştur. 

Alman tebliğne 11öre 
Berlin, 13 (A,A.) - Dolu Akdtın.fs• 

de Alman uvaı ta77areltri ~~ 
;rapukları müteadclit 1:iiretk&r bu• 
hücumlari:vle Sidi Barrani timaliadt 
muhripler refakatinde Hneden bit 
Ingill.t kafilesini düşman av tanare
lerlnltı \te ta~yare karşı lıoyma topça. 
ııınun kavvetH mlldafaa&Ma ralmen 
tahrip etmlşlerdit. Bıı tanareler ce
man 11.000 tönilltolulr lltf ,Ok TlPll• 
runu batırmışlar -vt kafileye dahi 
diler bir serııJ11 dotnadan dotra:ra l• 
ıabetlerle o kadar ciddi bir batara Dl 
ratmışlardıt ki, ıeml darmuı .,. :vana 
yatmııtır, 

/ki Tkaret vtıp1'rll dah• 
Roma, 2S (A.A,) - Dlltnıanm 1kt 

ticaret ••Para dotu Akd•nisdt bom 
balanm'I. biti bfi1iik dlfetf orta to 
naJda oı~v·· ilı:i ~·mi batırdmqtır. 

rar 
Hizmete Alındı 

2 - Müsabakalar· Ankara, Bursa, 
Bolu. İstanbul, İspatta, bölgeleriyle, 
prlı: ınıpu iniş birinci ve ikincisi ve 
mukavemet birincisi, Ankara ziraat 
enıtitiisü müsabıkları ara1mda icra e
dilecektir. 

ıehrimi:re ıelmiı olan 10 Haltrevinin 
müme11illeri ıerefin tehir lokatıtasm
da bir cay ziyafeti vermlıtit. Ziyafet
te Başvekil f>r Refik Saydam, bütün 
Vekiller ve aibtde bir da••tli &nıpu 
bıalunınaktaydı. Halkevleri miimeıııil
leri, milli oyunlarımu:ı bu ziyafette de 
tekrar etmek suretiyle büyük takdir
ler kazanmıılardır, 

Avu11tral11atla endl,e 
Nevyortr, 2S ( A.A.) - Ofl: l!dne:r

den Amerikan aJanatanna bi14Jrll110r: 

Zihinlere bir tek fikir hakim aJ 
malı. ıbıirlerhılat blr tek irade 
kavramalı, büUln (lmltltrhıllt bir 
tik IÖI hillha etmelidir: Zafer 

Ransoon, ts (A.A.) - Nqre4llen tam, aafer iSltıi ufer Qmlclt 
en ıon tebıtlde kQdedlldltlnt sere. Sulh ıafertn tabt. ... 
Raqon'an ıtmall prldılndt Ptsu d.. ' il " mıanbld be 
.,lryolu 11tl1atr no1cta1rm mlldafıa e- tlceai olarak aonradan 19leaek ve 

den hnparatorhık kuvvetler! Bllln '" düpnanlarunwn mal1'\'bf1eti da 
Stttana nehlrltri atattndaki b611td• hı kat'l olıcılı l9ln ıulh te daha 
mUıtnlltırte tlddıtl• carpıpnaktadır- U1Un ve feylall olaoaktızı. Oal.t>e 

Orel bölgesinde hareket yapan çete 
tniltrf!eleri, bir Alman blrliflnln tş
ıau altında bulunan bsabadııkı dtl!J• 
ftlın ttarargAJ\ına hQcum ~lslı>rdlr 
Almanlar, ltaçnntlar n kMldl bıyyı .. 
re mf!)'danlan istikametinde uııılclııs
mışlardır. Çetelerin tan-ateleri ele 
ıeçirmelerlne mlnt olmak tqln ıtn~
ınan 4 bomba tayyaresini ve 15 "'"1<
tıye tanarMlnl tutuııturnmstur 

Vaşinıton, 23 (A.A.) - Lorf 
Hal~ax, unıldığına ıöre, l'ran• 
sız filosunun hareketlerine ve 
müteaddit Franıd •ltr deni! bir 
liklerinin htmıete ~ıkanldıklarl 
hakkında amiral Darlan taratın 
dan yapılan demeçle Vichy'n · 
durumuna ait mevzu etrafınd 

3 - Bu müsabakalara hariçten her 
arn eden sporcular iştirak e4ebllir. 
Ancak bunların masraflarını kendileri 
yapmaları ve adlarını 27 Şubat 1042 
ıüııü akşamı saat 18 e lı:adar Bursa 
daicılık ajanı vaııtasiyle mezldlr mü
sabakalar baı hakemine kaydettirme
leri lhnndır. 

--~~~--~~~-
Meclis Reisi tzmirde 

bmir, 2S (TAN) - BUyük Millet 
IJeclfsi Reisi Abdüfhalık Renda btıır6n 
' aya gelmiş ve karşılanmı§tır. 

Mareşal Keltel Dün Sabah 

Bratfsla'f3'Y8 Geldi 
BratJsJava, 2S (A.A.) - Alman or

<hııu Genelkurmay baıkarıı Marepl 
Kcitel, Slovak biıkiimetinin daveti ü
zerine bu sabah Bratıslava'ya &elmis
tir. 

Sallhlyet ıahlbl Avuıtralyah bir ıah· 
siyet. Japorıyanın Tlmoru t11all Uıre
rine Avuatralyanın kendldnl çolt teh
dide maru b!11ettilinl, o derecede ki, 
Cavanın ınUclafaaıma l•tlrak tein u
ker dnderememetl muhtemel btahtn· 
duitunıa ılSylıamfıtir. 

Umdlld bragd/ıın t~6llll 
BataVfllt 13 (A.A.) - Paılllk dola 

cenubıa mflttefJlı: ba9kaınanc1anlıfmm 
tebliği: Pasifik doğu cenuba kuman
danlığı emrindeki bomba tayyareleri. 
dünkü Pazar günü Japonların işgali 

lar. pllp plmek laıJyent m\lbclder. 
• dil'. Bn falla bideni INnet kim 

Tok:ro, 11 ( A.A.) - imparator~ IÖlterlrat O pllp 19leautlr. 1: • 
ıamuml trarardlu blldlrl10rt OrclQa ter ukeı4er hf1ouma atılaoü ka. 
mensup tanartler 21 •• u 8ıabatta blU;y.tte delfiltnt, •ter umanın 
Birma.oyada 49 4Uıman tanartllDI da ortaya çıkıp 816me 1610. ter 
yerde tahrip etmiılerdir. Bir Japon mek cesaretine sahip bulunmuyor 
tayyaresi ciddi haura u1tanı11tır. Di- lılrsa, yüz bin top biie sizi zafere 
ğer bir tayyare kayıptır. ulaştıramaz,., 

Leni.ngratta mulıarebeler 
Ankara, ıa (Radyo Gaseteai) - bu sabah M. Sunner Wellea'i 

Gelen baberlerd~n anl .. dchtına söre varetle görii'1tlüıtiü 
Ltnlnlrat bölıeaınde mabare'belw colı r 
tictdetlenmittlr. Alman hatlanm tar
mın mttaffalt olan Sovyet lntaltn
na brtı bllylitc alçflde taatrblara ıec 
miılercllr. hrada bnlı mabarebeler 
olmaktadır. B11nclan bir kac ırün eYYel 
Sov:vetler• Harkofan varotlannda ma
harebeler olduiuna blldirmişlerdi. 
Halbuki buıün Almanların verdlii bir 

haberde Hartı:ofta, Alman ldareai 
tll'lda normal hayatın başlachir, ılne 
ına •• tt1attoıann açıldrlr blldirllm9' 
tedir, 'Rier ba haberler dolnı tıet 
SovYttlerln llenb ba tehirden azak-
ta bulunduklarını kabul ettnek icap ,,. 
der. 
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M. Stalin'in Kızll
orcluya Bir Mesaiı 

Jt:4j"' Bqtarab 1 ihcıde 

Müstevlinin hezimetini tamam 
lamak için birle~ş olan milıet 
lerin büyük bir gayret sarfetme. 

AS KERİ 
VAZ IYET 

TAN 

• sini istiyen Stalin, Hitlerin, sür
prizinin verdiği üstünlüğü kay • 
betmiş olmasına rağmen, mağlup 
olduğuna inanmamasını Sovyet 
milletine ihtar etmiştir. Sürpru 
"Alman kudretinin ihtiyatını teş 
kil eden bir unsurdu,,. Stalin, söz 
lerine şöyle devam etmiştir: 

"Bu unsurun ortadan kaybol -
masiyle mevcut müsavatsızlık da 
ortadan kalkmış olacağı için harp 
şimdi başka bir şekil alacaktır. 
Bu unsur ortadan kalkar kalk • 
maz Alman ordusunun eski kud
retini muhafaza etmediğini son 
hadiseler isbat etmiştir.,. 

~ llqtaratı 1 incide 
çin Cava adasına yapacalı:lsn çıkart
mayı hem çok yakından beslemek hem 
de müttefik kuvvetleri adanm dolu ve 
batı sahillerine yayılmıya mecbur e
derek zayıf dıiıürmek için Cavayı bir 
çember 1çine almıya karar verdiler ve 
bunun için Cavanın doiu ve i>atı sa
hillerine çok yakın olan ba ..ncvkileri 
işgale başladılar. 

Adanın tehdit altına siren b!n heş 
yüz kilometrelik dofu, ı!mal ve batı 
sahUlerinin her yerini kuvvetle tat
mak çok müşkül olduğu gihl Bali a
dasına yerleıen Japonlar buraya da
yanarak denizden dolaşıp adN:ın ce· ı 
nup. ~oiu sahillerine de çıkartma ya-

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
NEVRAWI, KIRIKLIK VE BUTON AGRILARINIZI DERHAL KESER 
~bmd• GGnde 3 Kase Ahn•ln1ir. Rer Yerde P1llhl ltwtulan lsrarle 1.teyink. .. 

pabilırler. Gerek Sumatra s:ıhillerln
de, cerek Bali adasında Ca"anın iş
gali için Jı:lfi ıelecek kuvvetler ve 
malzeme yığınafı yapıldıktan sonra a
~. bir baskınla Cava sahiıt:rınde b:r 
koprli başı elde edilfrse ıı:uvvet ve 
malz~e yığınaklarının yakınlığı do
layısıyle bu köprü başı kol.ıyc.ı bes
lenir ve büyütülür. İşte şinıdi ]"pon
lar ıerek Sumatrada ıerek Bar ada
sında bu kuvvet ve malzemeyi y;ğm.,k

- BAYANLAR ve BAYLAR 

la me1euldürler 

Müessesemizde daima Kadın ve Erkek, KOL, CEP SAJfitLEKJ 
Masa, duvar saatleri, Altın ve Platin Nişan yüzükleri, kıymetli taş
larla süslü ÇİÇEI< ve PLAKLAR ve Yeni (Şevaliye) Yüzüklerinin 

• Zengin Çeşitlerini Bulundurduğumuzu Bildirmekle Şcre( Duyanz 

S · İ N G E R 

"Simdi Faıiıt Alman ordusu ile 
Kızılordu müsavi kuvvetlerle muha
rebe etmektedirler. Bundan batka Fa
fiıt Alman orduıuna İtalyan, Rumen, 
ve Fin kıtaları da doğrudan dofruya 
cephede yardım ediyorlar Kızılordu 
ba tekilde hiı;bir yardım· ıörmüyor. 
Böyle oldutu halde ne ıörüyonız? O 
kadar cok övülen Alman orduıu boz
pna utramıt, Kızdorda ise bozulma
ımıtD'. Kızılordunun indirdlii kuvvet. 
ll darbeler altında batıya dofru ıerl 
cekllen Atman btatan insanca ve 
malzemece m,iithif kayıplara atramak 
tadır. Almanlar kat'i hezimet ıününü 
•eri atabilmek için her kanş topraia 
ımuıkı yapıııyorlar. Fakat düşmanm 
ba sanetleri beyhu nir. Simdi teıeb
b6ı bizim elimi%dedlr ve Hitlerin 
paılanmıt harp makinesinin ıayret
Jeri Kıaılordunun ileri yürüyüıünil ar
tık dardaramu. Kızılordunan. indire. 
celi çetin darbelerle vahıl diltmanı 
Leninsrattan ıtacatı ve Beyaz Rusya 
ile Ukrayna'daki ve Letonya. Litvan
"- Estonya, Kaı:eli cibl iıtillya ut
rann yerlerden çıkaracatı ıün uzak 
delildir. Kızılordu Sovyet Kmnu da 
kurtaracak ve muzaffer Rus bayraiz 
ba lovyet topraklan üzerinde yeniden 
daJcalanacaktır ·" 

Dün gelen teblifler, kruvazör V'! 

destroyerlerin himayesinde Bali ada- Mag"" azaları 
sına kuvvet taşıyan bir naldıye ~nı
puna müttefiklerin deniz ve hav:ı hir-

Saat 

Sovyet milletini henüz bekliyen "e
lim mQcadele,, den bahseden Stalln 
pınlart söylemiştir: 

"Zaferi hazırlamak için cepheye ye. 
ni birliklerin glSnderilmesl lAzımdır 
Endüstrinin daha bilyük gayretler!~ 
çabfması IA:mndır. Ordu her gün da
ha b(lyük tniktarda tank, tayyare, 
top, mitralyöz vesalr silAhlar alma
lıdır. Ordunun kuvveti bu malzeme
ye bafhdır ... 

"Milletlere kin 
'be8'.emigoruz,, 

StaUn. Khİlordunun Alman tnille
lini yok etmek istediline dair ortaya 
atılan fikrin "hain ve saçma bir ifti
ra., oldutunu belirterek demiştir ki: 

"Bu muharebenin Hltler zümresi
nin sonu olması muhtemel ise de, bu 
dmre ile Alman milletini ve Alman 
devletlnt phıslandınnak gülünçtür. 
HJtlerfn 16rünOp kaybolduklamu, fa
kat Alman milletinin bu Alman dev
letlnhı yerlerinde kaldıklarını tarih 
bize 11Ssteriyor. Kmlordunun gayesi 
ınOstevllleri topraklanmızdan kov
makttr. Hiçbir millete karıı kinimiz 
yoktur.,. • 

Stalin "Kızılordumın Alman olan 
her ıeye karıı duyduJu kinle Alman
lan yok ettill ve bunun için hiç e
sir almadı#ı,, yolundaki iddiayı da 
tekzip etmlıtır. Almanlar tes.lim ol -
duklan ır:aman esir almmakta, fakat 
teallm olmak istemedikleri vakit im
ha edilmeldetJirler. Kızılordu bu Al
manlan, Alman oldukan için değil, 
rnemeketi esaret altına almak istedik
leri fçln imha etmektedir. Bütün or
dular lfbi :Km:lordu da memleketi is
till edenleri hangi milletten olurlarsa 
olsunlar, yok etmek hakkma malik -
tir." 

Staıtn, So-17et tnffieUnln, bundan 
evvelki Alman taarruzlannı hatırh
yaralc muhtemel taarruzlann muka
vemet lçJn hazırlanmıs olduJunu aöy
U;rerek IÖYle devam etmlstlr: 

"Almanlar serf bir netice almak 
llmldiyle bize haince taarru• ettikleri 
zaman Hitler yeni dillmanma lAyık 
oldulu layıneti vermemiıti. Biz Jleri 
çekildik. Fakat bunu yaparken dilt
tnana al!r darbeler indirdik. Düşma
nın durdunılacalmdan ve nihayet 
boquna utratdacafmdan hiçbir za
man filphe etmedik. Nihayet Kızılor
du için taam.ısa ıeçmek saati çaldı. 
Düşman Tlkvinde, Rostotta, Kırımda, 
IOnJ'& Moskovada maflılp edildi. Mos
kova ve Tuta bölgeleri lrurtanldı 
Yftzlerce tehir ve yüzlerce k67 cerl 
almdı, 

Almanyantn 'kendlsl lçfn çarp1Şan 
müttefikleri var. Biz limdlye kadar 
bıl vaziyette delillz. Buna ratmen 
kendimlı.i müdafaaya muvaffak ol
duk.,. 

~ail bir gaye ulnaida 
çarpıflgoruz 

Stalln, Sovyet askerlerinin cepha
neye ihtf.raçlaı1 olduğunu kaydettik
ten sonra ş!Syle devam etmiştir: 

"Sovyet ordusunun kuvveti yalnız 
buna ballı detfldir. Bu ordunun kuv
veti. bilhassa emperyalist bir tecavüz 
harbi delil, milli bir kurtarma harbi 
~apmasından ileri geliyor. KIZJlordu
nun vazifesi Sovyet topraklannı ve 
Pvvelce kurtarılmış olup insanca bir 
hayat ıeçiren ve şimdi zulOm altında 
lnllyen, açlık çeken ve yağmanm ne
ticelerine katlanan tehlrlerlmlzdekl 
ve köylerimizdeki hemşerilerlml:ıl Al
man müstevlllerfnln ellerinden kuı·
tarmakttr, Kızdordunun her mensubu 
adilAne bir muharebe, bir kurtuluı 
muharebesi yaptığımızı bUlyor. Kttt· 
lordu astı bir gaye uğrunda çarpıp
yor ve bunun lçlndlr ki, bu harp 
memleketleri için ölüme hazır kadm 
\'e erkek binlerce kahraman meyda
na çıkan:vor ... 

Stalin, ıunlan da söylemiştir: 
•Almanlar!rı ırh. ,nazariyesi ve bu 

.. arl7enl.D ırklar arasında nefret u-

li~lerinin taarruzlariyle cereyan etmiş ...._ ADRES: tSTA.~BUL EMİNÖNÜ CADDESİ No. 8 
b~ .d~ muba~be~nln ~~iabru ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-' 
bıldirdıler. Eğer tebliflerin verd!kleri 

maldmat dofru ise Japonlar bu nu .. ıt- o s M A N L 1 
rebede, içlerinde biri kruvuoı olıT'ak 
üzere bir kaç destroyer ve Lir kaç 
nalı:li~e. ~emlsi kaybetmı,ıerdlr. Japon 
~~r gıbı ınatçı bir millet bu zayiattan 
urkerek Ccwa ıibi stratejik ve ekono
mlk kıymeti çok büyük olan bir adayı 
işc~lden vaz seçmez. Fakat müttefik.. 
lenn Japon nakliyatına tiddetli mü 
dahalelerl devam ederse 'SÜpheıı'z ki 
Japonlann Bali ve Sumatra 4dalarm
da yapmak lıtedikleri Yiimaklar d.Jha 
1IZ1ID bir zamana ihtiyaç gôstuır ve 
Japonlara daha fazla zayiata mal olur 
ki bunlar da Cavaya yapılacak esas 
taa:r~un hem ıecikmesine, hem ıid
detinın biraz kaybolmasına sebebiyet 

BA N KASI 

verir. 

28 ŞUBAT 1941 TARiHiNDEKi VAZIYET 
AKTIP PAllır 

laterlln f. P. leterlln Ş. P. 

Hisse senetlerinin ödenmesi istenme
miş olan ktsmı 
Kasada ve bankalarda bulunan paralar 
Kısa vadeli avanslar ve röporlar 
Tahsil olunacak seneUer 
Cüzdanda bulunan kıymetler 
Borçlu cari hesaplar 
Rehin mukabilinde avanslar 
Kabul yoliyle borçlular 
Gayri menkul m:ıllar ve mobilya 
Müteferrik 

5,000.000 
7.937,467 15 
2,205,000 
7,607.330 15 
1.896,220 3 
7,190,177 5 
1,901,048 2 

602.840 15 
563.887 11 

93,418 

34,997,388 9 

9 

2 
2 
9 
3 
3 
7 
4 

3 

Sermay'-
Statü mucibince ayrılan ihtiyat akcesl 
TedavOlde bulunan banknotlar 
Görüldüfünde ödenecek senetler 
vadeli senetler 
Alacaklı carı hesaplar 
Vadeli bonolar ve cari hesaplar 
Kabuller 
Miltefe,rrllr 

ıo.000.000 
1,250,000 

339,993 19 

149,668 15 
?1,700,346 14 

750,573 14 
602,840 15 
203,964 11 

34,997,388 9 
Kuyuda muvafık olduğu tasdik olunur 

Umum Muhasebe Şef Muavini 
A. A. MAYER 

Türkiye Umum Müdürü 

P H. GARELL( 
~~~~~~~~~~~~~~~~-

8 

2 
2 
3 

3 

Sinıapar diiımeden evvelid yu1• 

m~da, Sincapurda hava üstünlüi'ii te
mın etmeden burada fazla kara kuv
veti bulundurmanın hata olduhrıu ve 
bunlar~n hiç birinin lrurtulmad::n 
hepsinın esir dütecefini yazmı,tık 
".'Itekim SinıaPUrda altm11 bin kiıl~ 
lik kuvvet bütün Generallen ve su
baylariyle Japonlara esir diı~mil'!tiir. 

Cava adasında vaziyet biraz baıkıı- 1 H T 1 R A 
dır.Burada~ Holanda hava kuvvetle
rine Amenka hava kuvvetlerinin y.ır

IL A Nl 1 , __ 1 şç1 ALI NACAK--,. 
dım ettiklerini hattı bu vardrma u "Ateş silAhlan için sulp nazımlı 
çan kalelerin dahi fttirak ett.iklc-r'.rİ kama., hakkında alınmış olan 30.~.931 
haber ahyonız. Holandalıların burııda günlü ve 1191 sayıU ihtira beratı bu 
oldukça kuvvetli bir ordubn da bu- defa mevkii fiile konmak üzere ahe
landata malOmdur. O bald~ Japonlar re devrilferağ veya !car edlleceğinden 
Cava adasına çıkartma yapmıya ma- talip olanlann Galatada İktısat ha
vaffak olsalar b!Je yüz otuz bic 1ı:
lometre murabbaı ıenişlikte bir ad:ıda nında, Robert Ferri'ye müracaatları 
müttefikler peklll kuvvetli bir c.:eııhe ilAn olunur. 
teşkil edebilirler. Eier hava kuvvet- ı---------------
teri de timdi deniz birliklerile yapmak ,_ Dr. İHSAN SA.'\fİ 411 
ta oldaklan iıbirlliinl o zıtnıan brıı 
orduıiyle yapıp bu fsbidifinl muvıf- BAKTERİYOLOJİ 
fakıyetle devam ettirebilirlerse bu 
cephe Japonlara belki aylarca rluka
vemet edc,bilir. Blhuıus ki, Cava ri
bl her hususta çok zengin olaıı b'r 
yerde cephe tutup muharebe yapl.:ıık 
kuvvetlerin bütün iaıeıüni dıtardan 1 
cetlrtmeye hiç lüzum kalmadan tarr :ı
mlyle dahllden kolayca temın ~e i
dame edilebllecektir. 

Şehirden Röportai 
(Baı ~rafı 3 UncUde) 

Pek azı müıtesna, sayfiye evleri kon 
forıuz, biçimalz, ıekilıu:, rahat.arz ı,:. 
nalardır. Çofunda kanalizasyon .e,ı
aatı olmadıtı için aptesthaneir.ri hc1t
tl evlerin içleri bile kokar. ikseorı
sinde akar ıu bulunmaz. Çartısı, pa. 
zan uzaktır. Bu yüzden bu ev!Lr ııor
mat zamanlarda ayda ancak 10-15 )i. 

raya, mevılmlik olarak da 80-1?0 ıı. 
raya kiralanırdı. Simdi en kiilüstürünü 
300-400 liradan aıatı vennıyorl.ır 
Milıterlaiz kalacaklanndan da kork~ 
mayorlar. Çünkü ıörenefe uvmak ıtl
~dı ~ kadar aldı yiirüdU ki, 11rf; bü
tün bır k• her ziyarete ıelen komşu· 
ya: 

- Yazı filin yerde sayfiyede ge
çirdik... Aman ali.ahım ne cennet ılbı 
y~r. ~yle olduydu, böyl~ ılttiydi. 
Dıyebilmek için tavuk kümeıfni bıl; 
bir apartıman parasına klral11aniar 
bulunacatma kat'! lnanlan var 

1 Askerlik lıleri 1 
Tütün İkramiyeleri 

JPATIH ASX:ERLtK IUBESINDEN• ı 
Pıtlh ulıerlllı lıubulnde lıe1'ttlı mılCll • aub;; 
ınalOJ k~d ,,. tehh yetimlerinin tOtün flırımi
"b 

1
Y0 aınalanaa 1 Mart 942 den itibaren 

at &DaCllıtır. 
.Z - llalCll aabay n malCIJ erler 90ll de.,,.... 

ınaa,.nı raPOrlan aen.cll l'flmllerl ile eehlt 
:ratlmlerl ae medeni halini 161terlr nOfaatan 
alaC1lılan ilmOhaberlerle camarteal paur ha. 
rlG her da lllleden enel 9 dan U " h· 
dar tabe:ra mOrac1atlann illa olunur. 

LABORATUAA I 
Umumi kan tahli!Atı. rrenıı 

rıoktal nazarından (Wassermarı 
e Kahn teamUlleri) kan kUrey

..ratı sayılması. Tifo ve srtm· 
hastalıkhorı teşhisi, idrar, cera
hat, balgam, kazu'!'at ve su tah
lilAtı. ültra mikroskop!, hususi 
atılar lstlhzan. kanda üre, ıe
ker, Klorür. Kollestertn mlktar
larmm tayini. 
Dlv•nyolu No. 11S. T el: 20981 

ikinci icra Memurıuııundan: 939/ 
4397 - Bir borçtan dolayı haciz al-

tında olup paraya çevrllmesine karlr 
verilen BEHN HERBEN markall 1908 

Model matbaacdıkta kullanılır tab 
makinesi 5 Mart 942 Perıembe ıünil 

saat 18 dan 17 ye kadar VilAyet ko

nağı karştsmda GUmilşhanell sokak 
13/1, 15 S. lı Slnan matbaasmda açık 
arttuma ile satılacaktır. Muh&mmen 
ktymeUnin yüzde yetmiş beşlni bul-

madığı takdirde ikinci arttırması 9 
Mart 942 Pazartesi günü ayni mahal

de ,.e tayin edilen saatte icra edile
cektir. İsteklllerin mahallinde hazır 
bulunacak memuruna 
ilAn olunur, 

müracaattan 
(460) 

JCA YlP - EminllnD lıaymalıamlıfından al· 
makta oldufwn ,.ardım maaeına ait ııu 
J'ardnn defteri nuıaaralı cll.rdaııda lıullandı· 
lıın tatbik mDhrllmli kaybettim. Yenlıini ala 
catımdaa bllkmU yolıtur. HDaeyin kanaı Emine 

------------·-
XA YIP: Be,.lıoa nOfua ldarealaden aldrlım 

we l.Glade Bqlıoa ulıerlilı ıub11inia lıa,,.ıı... 
rım bulanan hllv1"t ctbdanımı lıaJ'bettlon. 
Yenllerlnl alacafrmdan hOk'Omlerl kalmamıı· 
ur. Be1'1ıoa Srrapmar kll,.Unden lılabmat oflu 
Mebmct 329 doiumlu 

JCA YIP: l>Hlat demlr,.oUanndaa aldlfnn 
hllvlnt cll.rdanımı u,.; ettim ,..nıılni ıla; 
cafnndan ealıiılnla hOkmD olmıdrlr ilin olu· 
nur. Hudarı>ata D .. let Demlr)'Ollanada H l 
Sicil No. la &Ulırtl Gllnu 

~-·----------------XAYIP: lleıoelhl yab&ftet 11lıar1llı ...... 
ainden ıldıfrm terhlı terhraal lıaybettbtı. 
Yenisini alacaflındaa hillı11tll lıalmamrıtrr. 
Sitil Ant:meah aolıatı No. ı l de DenalıU 
Yuaf eflu NuU laacar HO dot-la. 

~.......;·---------------~ 

Demir ve Tahta Fabrikala rı 1 
Türk Anonim Şirketinden: 

Fabrikamız lmallthanelerlnde çalıştırılmak üzere 20 Dökümcü, 10 1 
Tornacı. 10 Tesviyeci ve 3 Modelciye ihtiyaç vardır Bunların dere
~elerine göre saatte 30 ilA 50 kuruşa kadar yevmiy~ verilecektir. Ta- ı 
lıplerln milstacelen Adapazarında Fabrikamız Müdüriyetine müracaat-

' ·~-· ...... nhnnır. , 

Gümrükler Muha·faza Genel Komutanllk 
Satın Alma Komisyonundan 

28 Şubat 942 Perşembe gilnU saat 11 de 830 lira muhammen bedel
le ve müteahhidi nam ve hesabına olma küzere 4 silindirli tam Dizel bir 
mot.örün gırangmln yenilenmesi pazarlığı yapılacaktır. il'< teminat 62 U
ra 25 kuruştur. Şartnamesi komisyonda her gün görülebilir. isteklilerin 
kanunt veslkalan ve ilk teminat makbuzlariyle Galata Mumhane caddesi 
54 numaralı dairedeki komisyona gelmeleri. (2575} 

Belediye 1Ubeleriyle Eyüp dıspanserı \ e cankurtaran merkez!~rı ıı; .. ı 
alınacak tıbbi ecza ve lev87.un 2490 numaralı kanunun 46 ncı maddesi
nln L fıkrasına tevfıkan pazarlıkla sııtm alınacaktır Mecmuunun tah
min bedeli 513 lira 27 kuruş ve teminatı 76 lira 99 kuruştur. Şartname 
Zabıt ve MuamelAt Miıdiırlüğil kaleminde görülebilir. İhale 2712/942 
Cuma günü saat 14 de Daimi Encumende yapllacaktır. Taliplerin temi
nat makbuz veya mektuplan ve 941 yılma ait T icaret Odası vesikalariyle 
ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. ( 2692) 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
Kurumumuz EnatitUlert için aşakıda müfredatı yazılı yerlere 19 asis

tan alınacaktc-. 
Müsabaka imtihanı 2 Mart 942 tarihinde yapılacaktır. Fazla malıl

mat almak isli)'enlerin Rektörlüje müracaatları ilan olunur. 

Nebatat EnstltQsQ 
Umumi Kimya 
Zooloji 
Nebati Llt ve boya ve klSy El 
sanattan Enstitilsü 
Zira! ham maddeler Enstitilsü 
Ziraat makineler Enstitüsü 
Bat - Bahçe .. 
Süt ve Süt mamCUlt& • 

Adet 

1 
2 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

(8768) (10393) 

Toprak !:'nstıtuso 

Fizyoloji Enstitüsü 
Patoloji • 
Dıı hastalıkları EnstltilsQ 
Zootekni Enstitüsll 
Orman Muhafaza EnstitOaü 
SilvlkOltür • 
Amenajman ve Slyuet Enst, 
Geode:ıl "' " 
Orman İşlet lktısacll Emt, 

Adet 

1 
J 
1 
l 
l 
1 
1 
l 
1 
1 

İnhisarlar Ur.1um Müdürlü v ü İlanları 
1 - Meveut nUmuneal mucibince müteahhit nam ve hesabma (1520) 

metre kaYll puarlıkla satın almacıaktır. 
2 - Pazarlık 27 .2.942 Cuma ,UnQ saat 11,30 da Kabataşta Levazım 

1Ubesinde Merkes mU'bayaa komisyonunda yapılacaktır, 
3 - NOmwıe ıı6dl seçen 1Ubede görülebilir. 
4 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif ede

cekleri fi7at üzerinden " 7,5 ıovenme paralariyle birlikte m~r ko-
misyona mllracaatlart. (2827) 

yandınnıya müncer olan tatbik sekli 
hürriyeti seven bOtOn milletleri Al -
man .Faşlstlilfnin düfmanı yapmıştır. 
Buna mukabil Sovyetler Birliğinde 
hQldlm süren ırk müsavatı bu mem
lekete hürriyeti seven bütün millet
lerin dostluğunu ka:ıandınnıştır.,, 

:ıtAYtP: HH ıayrh :rtlı arabıa •lllrau K d ko··y Ye n y ba lıa,.bolmuıtur. Yenülnl alacafımd1n .. lılılnin a 1 r 1 ve a ncı 
blllımll ,.olıtur. Yeni lıal fe•lıet Aıocllr. GQnlOk emirde netice olarak ıayle 

denilmektedir: 
"Arkadaılar, Kı:ıtlordunun 24 Qn

cü yıldönümQ mQnasebetıyle sizi teb
T'lk ederlm. Yaıroacı Faş!~ Almanla
ra karşı tam bir zafer kazanrnanm 
temenni edlyonım. Yapım Kıztlor -
du, yaşasın çeteler, yapsm pnh va
tantmız ve onun hürriyet ve tama
miyeti, yaşasın büy(lk Bolıevik par
tisi. Lenln'in bayraiı altpıda ileri., • 

~-----..-.~ Askerlik Şubesinden 
Dr. H

-L- Cemal ı - Bu )'11 313 - 835 doJumlu ihtiyat ve ruhsatlı eratm mutat ııe-
UTI& nelik yoklamalan 338 dotwnlularm ilk ve son yoldamalarfyle başlanmış-

( LOKMAN HEKiM) ttr. 2 - thtf)'at ,oldamalan 8 Mart 942 tarihine kadar devam edecektir.. 
19 hutabklan lnDtoll._ 3 - Mükelleflerin yukarıda yanlı gilne kadar Cumartesi ve Pa:ıar-

htanbul. Dlvanyolu No, 104 1 dan maada 1 daJi 12 ye kadar lkametgAh senedi ve bir fotografla IUbeye 
Tel. 22318 müracaat ederek yoklamalarını yaptırmaları, 

'-•••••••••~ 4 - Muayyen lilnlerde yoklamaya gelmiyenler hakkında A. Kanu-
nunun 9t madde.si tatbik edilece&i 11An olunur. (2263-2670) 

e 

24 . 2 . 912 

Her Nevi Makine, Değirmen Yedek 
Parçaları, Tazyik Makineleri, El Aletleri, 
Manivelalar, Silindirler Her Nevi Otomobil 
Yedek Parçaları, Çelik Yedekleri Gibi 
ihtiyaçlarınızı 

SAGLAM UCUZ ve ÇABUK 
Olarak Yapmağa Amadedir 

Adres : Mercan Yokuşu tJ niversite Kapısı Karpıında 
Fuad Paşa Caddesi No. 50 Kahraman Barbaros 

Otomobil Tamircisi ve 
Şoför Aranıyol· 

lstanbul Elektn1', Tramvay ve Tünel 
ı,ıetmeleri Umum Müdürlüğünden 
İışletmelerimlz tramvay kısmr müteharrik malzeme şubeaf fçin bnts

handa gösterecetf ehliyete göre sa,ııtte 35 kuruşa kadar ücret verilmek 
suretiyle 3 otomobil tamircisi ve 3 şoföre ihtiyaç vardır. 

Askerlikle alAkaSt bulunmfyan isteklilerin nüfus hüviyet ctızdaıu, 
hilsnilhal kağıdı, sağlık raporu, ikl fotograf ve şimdiye kadar çalıltık
lan yerlerden almış olduktan hizmet milddeti vesikalan ile birlikte 2'1. 
2.942 tarihinde saat 14 de lşletmelertınizln Metro - Hanınm alt ktsmm• 
dakl ZAT İŞLERİ ve SİCİL MÜDÜRLÜGÜNE müracaattan lüzumu bfl· 
dirlllr. (2897) 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZİRAAT BANKASI 
Kurult11 Tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk Llna. 8'lbe" 

Ajans adedi: 285 ' 
Ziıal ve Ticari her nevi banka muameleleri. ·" ı 

Para biriktirenlere ZS.800 lira lkramlye ftl'i702 

Ziraat Bankumda kumbaralı ve ihbarsız tasa.mıf heaaplannda • 
az 50 Lirası bulunanlara aenede • defa çekilecek kur'a ile apfM'eJrl 
pllna ıöre' ikramiye dalttılacaktır: 

4 adet 1,000 Uralık 4.000 Li ra ıı 100 adet BO Llnıhk B.000 ~ 
4 .. 500 • 2,000 • 120 .. 40 .. 4.800 • 
4 • 250 .. 1,000 ,. 1110 .. 20 • l.200 • 

40 ,. 10il • 4,000 • 

Di KKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene lçlnde 50 Liradan 81111 
dilımıyenlere ikramiye çıktılı takdirde 'lı 20 fazlaal.yle verileeektlr. 
Kura' ar senede 4 defa 11 Ey161, 11 Birinciklnua, 11 Mart n 

11 Haziran tarih lerinde ~kilecektir. 

Fabrika Satıı ilanı 
Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden 

1 - Bankamıza alt To a kAln Çeltik fabrikası, peıin para l1e ka· 
palı zarf usuliyle arttırmaya çtkanlmıştır. 

2 - Satışa fabrika arsası ile binası ve bina dahillndeld makineler, 
tesisat ve teferrüatı (3 Oncü ıtıadde hükmü mahfuz ohnak üzere) dahil
dir. 

3 - Fabrikada bulunan işletme malzemesiyle yedekler ve muhtelif 
malzeme 1efterlerimizde mevcut kayıtlarına ve devir tarihindeki rayice 
göre tesblt edlJecek bir fiyat üzerinden alıcıya devredilecektir. 

4 - Muvakkat teminat (6250) altı bin iki yüz elli llradtr. • 
5-İhale 16 Mart 942 tarihine mil!.~adlf PazarteJl ıtınO saat 15 de An

karadıı Sümer Bank Umumi MUdürlQiil binasında yapdacaktD'. Muvakkat 
teminata alt makbuz veya banka teminat mektubunu muhtevi ve UIUlQ 
dairesinde kapatılmış teklif zarfiarmın, ihale saatinden bir saat evvel u
mumi müdUrlOlümilz muhasebat şubesine tevdi edilmiş olmaa llnndır. 

6 - Satıştan mütevellit bllcQmle resim, masarif ve borçlar ahd1a 
aittir. 

7 - Banka ihaleyi yaprp yapmamakta serbesttir. 
8 - Arttırmaya çıkanl:ın emlAkl görmek veya bu hususta fazJa ln

hat almak istiyenlerin Te>Sya Çeltik Fabrikası Mild!lrliltüne mQracaatlan. 
(2113) 

Darphane ve Damga Matbaası 
Müdürlüğünden 

Tebeyyün edecek ehliyetine göre tayin edilecek yevmiye ile baaaı 
tornacı alınacaktır MüdilriyeU> müracaat edilmesi. (2810) 

TOrklyede en az günde bir defa intişar eden ıazetelerin bırer mO
\•ezzll içın gazetenin intlıar ettlll 19hrln en yakın istasyonundan her la• 
tikamette azami yirmi beş kilometre mesafeler dahilinde muteber ve 1, 
3.1942 tarihinden mer't olmak Oıenfüçilnciı mevki aylık aboneman kart• 
ları tarifesi ihdas edilmlıtlr. 

Fazla tatsllAt almak üzere istaqonlara müracaat olunması. 
<1297> c2m> 

Üsküdar Askerlik Şubesi Baıkanllğınclan 
Şubemizde kayıtlı olup vemıls oldutu ikamet adresinde bulunam~tl 

emekll topçu Blnbası Abdillkerlm otlu Ahmet Fevzinin (328 B-58) 2.4 
saat zarftnda behemehal şubeye müracaat. etmeıl. (2284-211'71) 

Sahip wı neşriyat mfldllrl: Halil L6tfi Oönltincfl 
Gazetecilik ve neıriyat T . L. Ş. TAN matbaam 


