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Yeni Müsteri Bulmak Sanatı 
Dr. GASSON DiYOR Ki: 

"Her tacir bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbik etmek 
suretiyle bir iki sene ıibl kısa bir zaman içinde müşterile-' 
rinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu kitabımda size 

ŞUBAT 

1 9 4 2 5 l(URUJ 
GONLOK SiYASi HALK GAZETESi 

bu sanati öğretiyorum." Fiyatı 50 kuruş. 

MISIRDAKI 
kABİNE 
BUHRANININ 
MANA VE 
MAHiYETi 

Blmrdakl kabine buhranından is· 
tifade eden mohvcr propaıandacı
lan Mısır ile İngilterenin arasını 
açmıya teşebbus etmişlerdir. Bn 
aııtda Rommel ordulannın Lfbya
Oald muvaffakıyeti siyasi muvaffa
layetlcrle genişletmek için bir ta
lanı faaliyetlere de girişilmiştir. 
Fakat Nabas paşanm beyanatı, İn· 
giltere ile Nahas pap hülrlimeti a
asmda hiç bir görüş farla kalma· 
ması, bütün bu tahrikitı kökündelı 
'silip süpürmüştür. Mibvcreılcr Mı
sırda nınduklan neticeyi alıımamq
lardır.. 

M.. ~keriga SERTEL 
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PASifiK HARBi 

Japonlar 
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Londra Sefiri 
Değişiyor ı. 
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.. v •••• 1 _ . Rangon'a 60 
A ••• rasın e au ugunu stemesı K·ı t 

Uzeri.ne Bu Vazifeye Rauf 1 ome re 
Orbayın Tayini Kararlaştırddı Mesafede 

Singapur Adası ile 
Malaka Arasındaki Dar 
Boğazda Bir Adaya 

Asker Çıkanldı 
8/R'JJIANY A'DA: 

• 

Harp lhtiyaçlarmı en geniş ölçüde karşılayacak tarzda seferber edilmiş bulunan Amenbn ana)I. 
müesseselerinden biri: Bir torpil fabrikasında faaliyet 

Kınm yarım adası ile Donetz havzası ve civan 
Ild aydır devam eden Sovyet saldı- bilhassa Kırım yanm adaıına yapıl .. 

rımlan en büyük ilerlemeyi ıimalde Sovyet çıkartmasına ve bu cepbenia 
Moskova, 8 (A.A.) - Sovyet ve Moskova - Riga demiryolu boyun- şimal yanını teşkil eden Doneta mıa. 

tebliği ekinde. Almanlann elan ca kaydet.tiif ve Kolm şehrini alarak takasındaki Sovyct saldınmlanna tar. 
ağ1r telefat ~rmekte olduklan. Sovyet kuvvetleri oldukça büyük bir şı Almanlar azami haasaslyeti •3ıı.
c:;0vyet ordusunun da, durmadan cep meydana ıetirdikleri halde Al- riyorlar. Sovyetlerın Kerç )'arım:\da
ileri hareketine devam ettij?i söy manlarm burada pek fazla haısasi,·et ıına ve Feodosyaya çıkardıktan ku91ot 
lenmektedir. Bazan sayı bakı- ıöstenneditine şahit olduk. Ba böl- vetlere karıı Almanlar en mühim ıhtL 

ıcde Novoırod. Rjew ıibi bazı mü- yatlannı f1eri sürdüler ve ıon ıu•ll-
mından füıtün dfüımana kal"Sl ıı· --ım noktalan tuttular ve lcııın karı• rln Alman teblıflerl hep "ılddetl 
~vyet d'rdusu birlikleri tarafın- uldırmılarla kendilerini yormadılar 
dan van1lan hareketJ"."' e!maS1n- Bana karşılık cenap bölıesinde ve 12fr Sonu Sa. 2. SD 3 
da, muhtelif kesimleMP. Alman -=-================~====~;;;;====ıı:.,,.;..~--

1:1fr Sonu Sa. 2. Sü 7 

AFRiKA CEPHESi 
MUHAREBE 
YAVAŞLADI 
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Şerden Bir HaJlr Çıkarabilirselc
R E F 1 K Ben şu fikirdeyim ki - Nasrettin Hocanın 

eşe~ine karşı yaptığı işe benzetmiye-
HAL 1 D rek - her şeyden kısmak, daha do~ lü

zumsuz harcamalardan korunmak kabildir: be
KARAY sin maddelerinden. 2iyimden, yakacaktan, ı-

- şıktan ve sudan ... Hem mideye, hem keseye za. 
r!11'lı oteberiler yedi~iınize, lükse kapılarak 2iyindi~imize, ate
şı, ışı~, suyu bol ve savurukça sarfettiiimize şüphe yoktu. 
Bu, sulh zamanı icin bir kusurdu: harp strasmda ise suctur. 

Açıkça söyliyelim: Birdenbire içine 2irdi~imiz nıodern ha• 
yat ve 2eçirdi~imiz uzun, tatlı sulh devri şc!hirlileri sevince 
kaı>tmp kazanca uvmıvan bir hovardalıb alıştırmıştı. Para du
rumu pek uıyıron olmıvanlar bile pastalara, çikolatalara, sılu' 
dilli sandoviclere:. ı:ıe idiieü belir~iz ~osislere dadandılar: onlar
dan aldıktan kalon. evde vanıp vivecekleri yemeklere kıyas e
dilirse pek oahalıva eelivordu. Kaloriferli anartımanlara sal
dın$. vani soba va km aktan ÜSE11 is. kömür ihtiyacını ve ev kira
larını birkac mislinf' <'ıkın·ıh' Ralnlar ravlAT ve 'ea7inolar. ıdvim 
kusam merakını davanılmaz hale soktu Koca koca musluklar 
51;1 ve vüz~ delikli ocaklar havasıazı sarfiyatını artbrdı: ele'Jrtrl. 
~n kolavl~ın ise ışık hesabını kabarttı tekinin vavımı ve mahal
le bakkallarından alıs veris usulü bütçelere. en asa~1 vüzde 
virmi nisbetinde bir ven?i eldeı:niş oldu Bütün bunları. vtne 
de zevke ve venili~e bfüıbfıtün U7.ak kahnarian. kartnrA hara· 
nnca vııomak volu bulunur. "Ne çıkar? Ne tutar? Neye ya• 
rar? O~er mi? .. demPmPk ~T'tivl~ 

Zaten, vukanda savdrklarım normal bir hayatın icabı de. 
~Jdi: bir mirasvedilik. bir hesapsızhktı: sevine $8$kınhMtn, 
"Ne idim. ne oldum? .. nesesinin basdöndüriicü bir .da]Jrıı.ınvdL 
Bu itibarla dünya vazivetf bizi "anormal.. 2ibi eörünen l>ek 
normal bir hayat cııtırma. vani hesa'Plı h11rekete a11stınvor ... 
Basımıza vura vura' Bu c:PhPt>lerden dolavıdtr ki. hükO~ttn 
yapmak zorunda kaldı~ kısınb vP. daraltmalar busrun bir ~le
ve benzese bile - dervişlerin hiT cins nefü; terbivesi demek ~ 
lan çileleri kabilinden - vannın bir ferahlıA'ı olacak, belkf de 
bir huy haline .Vrerek bizi hesabm1 bilir, tutumlu bir mffiet • 
luluiuna yeniden vükseltecektir. Serden b1r havır cıkarabile 
1er ne mıltluJ 
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Bakkallarda 
• 
Niçin 

. . : 
: . 

- Neye yarar? Bir takım züppe
lerin ıenin parana karşı ilin edecek
leri aşk teranelerinı dinlemek ıc;in 
mi? Diyorlardı. 

- Biraz ıezmeie çıksam! ..• 
Nazmi, hedefsız ıezlntılen ıevmez

di Onun bu fikri Fahireyi de tes rı 
da bulunduruyordu. Fakat bir

denbıre: 
- Duriye hanımlara kadar ıide- lk'sl de orasını kalabalık şehirlerin 

r m Cem leyi alır ıelırim... lüksune tercih ediyorlardı, 
Gen, kızın vakit ıeçlrmek için ek- Kardeşlen Faruk'a setince mesele 

enya Düriye hanmılara cittiiini bi- deiiıiyorda. Hayatında hiç bir ıey 
yordu. Hemen haf f ıabardin man- yapmasını bilmeyen bu "hanım evla

una aıydi. Bahçe kapısından çıka- dı., koıke ancak Beyoflu hayatının 
lr toaeye kadar ı den yolu ıüratle yorgunluiunu çıkarmak ıçın ıeliyordu 

seçtı: Ye ıoseyl tak be baılach. Ev- ı Faruk, tahsil etmemıtti. Onun için 
e n baJundaiu yer denize do(ru ı malQmat, otomob 1 mark larım, o ıe· 

en bir yamacm uıtune aerpllen ev- ne kazanan yarış atlarının cuı;lcrinl 
yle yeni kunılmaia başhyan bır kuvvetlenni bilmekten lb retti Zıh-

yfiye idi. nini me11ul eden en mlihlm ;.,eıele 
Pek çok zaman evvel Nazm bir "bakara,. da beşe çek p çekmemek idi 
n biras ba•a almak ve batını d n- Beyoilunda resmen b r metresi vardı: 

emek ı, n buralara ıelmiı ve dola- Bunun harıc nde olarak tehrin luks 
ırken ba noktada talrılmıı lralmı:ıtL hayatında ıohret alan kadmlarla da 

O zaman baralan çalılık bir araz:- münasebeti olduğunun b !inmesini is
en ıbaret olduiu için Nazmi yirmi tiyordu. Bu ihtiliflar kadınlar aratın

döniimü pek ucuzça edindi. Arazi se- da vakalara, rurultıilere ıebep olu
elerce kaldı. Nıhayet memuriyet yor. O zaman Faruk butün bu kavra

yattyle alikasım keserek buraya lar "manya,. olunc ya kadar köşke 
ek lmele karar verdiii ıüne kadar ıelip kapanıyordu. 
ada bir kulü~ ya~tırmafl. bile dil- Fanıian metresi kadın •ekllnde ya-

ilnmedi. Fakat ıdaresmi tanzım ederek ratılmıı bir sulüie be zıyordu Ya
e dina tamamen eserlerine baıret : pıttıiı erkekleri ıon met el' iine 'kadar 
ete karar Yerince hemen oraya bır ıömürduğu .içın 0 muhitte herkes oaa 

ev yaptırdı. aıplrator adını koymuıtu 
Ondan tonra eve bahçe illve • 

Davar ,ekti; kuyu açtırdı.. Akaarayda oturan afak bir aile'1in 
iki komıu daha bu Marmaraya bu fettan kızı bıraz kend n bllır bil

ır cuzel mevkide yor edindiler. mez, ne pahasına olursa olıun bolluk 
anıran b şlanııcı be, on k!Ji da- lc;inde iyı yaıayabılmek çin b ha, a
celbettf. Yamacın üstünde kırmız:ı nasının evinden fırlayrp c;ıkmıı ve on-

mlar ıelincllr çiçekleri cibf belir • dan sonra eline duıen P rah erkek
ie baılaclı. Çalılar yavaı yavaı1 sö- leri temizleme ameliyesine başlamısu. 
uyor, yerlerini meyve afaçlarına Nesrio'n acemllıffoe raimen ilk te. 
kediyorlardı. mızledıiı adam bir koyun tac rl oldu 

Denize doğru .ilerllyen yarım ada- Kurban bayramı mlinasebetıyle Istan~ 
n yanınd ki dere ıenl çc idi. De- bula binlerce kurbanlık koyun getıren 
e karııtıiı noktada kefallar oyna- celep Hasan, en son olarak kendisini 
ordu, Sazbldann arasında meh _ de Nesrine kurban verdikten sonra 
ı ıecelerde ıu umurlarının ko- hemşerilerinden borç para alarak mem 

taldan ıö uluyordu. Bir ıün lekete döndü. 
lrtanberl işlemiyen tui}a fabr~ sı - Nesrin koyuncunun paraları su-
yarmı adayı zenıın ınuteahhitler - Y1I çektıkten sonra: 

en birinin aatın aldıiı ötrenildi. - Haydi ıekeriml Dem şti. Nafile 
ek u zamanda kohne fabrlkamn burada vakit kaybetme. Memlekete 

_.._rııne mukcmmel bir köşk kuruldu, git. Yeniden itini yolun koy, Gele
ve dıı bahçeleri yapıldı, yarım ada cek Bayrama gorüşuruz. 

QDDet cıl:ıi oldu. 
Senenin ancak bir kaç ayını orada 

ren müteabh din karısı yoktu Ga 
t çirkin iki Jnziyle, kend sine · c;fr

k payı kalmadıiı için herkes ci
blr almaya mal k olan bir de oğl:ı 
dı Kızlar otuzu ıeçkın olduk· 

halde babalannın kocaman 11er
•t ne raimen evlcnememiıler ve ilı:ı

do kend terini alacak erkekleri-ı 
ak paraları için onlarla evlene -
erini anlamıılarch. Bu kanaat iki 

rt kum da erlreldere karıı btp
c!e miıthiı bir irin beslemelerine 

bep olayorda. Babalan onlan ev· 
dlrebiJmek için daha kalaba.Irk b'r 

te ıötilrmek lstediii saman iki
de 7erleriııclen lrımıldarnıy0rları 

(Sonu var) 

R:M•l!{•I 
BUGtl'NKtJ PROGRAM 

7,SO Proıram 
7,33 M ık (Pi) 
7,45 Haberler 
1,00 MDrilı (Pi.) 
1,15 Evin ıaati 
S,JO M rilı (Pi.) 

12,10 Provam 
ızıu Ttrlı ler 
12 45 Haberler 
IS,00 Şarkılar 
IS,JO M zılı (PL) 
11,00 Proıram 
il OS Dana mDrlti 

1 
11.so Fa11ı 
19,30 Haberler 
19ı45 Serhnt 
19.55 Türk ler 
ZO.U Radıro ıaıet11l 
20 45 Halk tUrlıillQ 
Zl,00 Zıraat tekYİnU 
2ı ıo Sarlıılar 
21,SO lto 11 .... 
2ı,45 Orlıntra 
:u IQ .Habc.rlu 
U,45 Danı mllzlli 
22,SS Kapanıı 

( G'C' G'.L'-M H•BERlEA 1 

iaJe ffeıe.f eıi icin 
Yeni Esaslar 
Müsteıarlığı Bir 

~a, 1 (TAN) - İaşe Milate -
Tamim Gönderdi 

blJ, kunllmuş olan iaşe ,Qeyetle
faallyetlni procramlıyan bir ta
haztrl.ıyarak teşekküllerine gön
atır. Bu tamime göre, iate he

erinin raportörlillilnil umumi kA
yapacaktır. Umuml kAtıp, vilA
ercleki Ticaret Odaıı başkAtlbl 

978 l'b'at Mürakabe kontrolörlerln-
bıri olacak ve bunlardan hangi

tenaip edllecell Vali tarafından 
laştırılacaktır. 

qe heyetıer:I, VekAt.tin vereceji 
ektltler dairesindeki çalışmaların

batka bulunduktan mrntakala-
fbtiyaçlanna ıöre resen bir takim 

ve tedbirler alabileceklerdir. 
eQmleden olarak münakale yol -

kU' vesair aebeplerle kapan
halinde yolar açılıncıya kadar 

• Rusyada ilkbahar 

mahallin ihtiyaçlarını bir zaman için 
karp,lıyacak miktarda vilAyet içinde 
her türlU t~hllkeye karşı m htuz yer
lerde, lilks eşya hariç, yiyecek, içe-
cek, giyecek ve yakacak stokları vü
cude geUrecektlr. İaşe heyetleri, lüks 
eşya ile meşgul olmıyacaklar, depo 
bakırnmdan devletin, halk ve mUll 
müdafaanın ihtiyaçlarına senelerce 
yetecek miktarda stok yapmıya mad
deten imkAn olmadılmdan, viliyet
lerin yiyecek, ıiyecek, içecek yaka
cak maddelerınl getirmeyi ve istihsal 
etmeyi iştigal mevzuu edinen toptan
cı ve tuccarm y ptıklan stoklar için 
icabı hale gore ve h.erhanll bir hak
stzhia meydan vermeden mOnasip 
bir bekletme si temı takip edecek -
terdir. 

Hafta l~inde Şehirde 
Yakacak Bollaşacak 
Şehre odun ve kHmilr getirtilmesi 

için bir hafta evvel VilAyet ve Be -
ledlyenin aldı~ı tedbirlerin verimi 
artmaktadır. İki ıündür havalartn 
dilzgUn gıtmesi üzerine, yatıı yU -
zilnden odun lstıhsal bölıelerine ya
naşamıyan nakil vasıtalan odun ve 
komur yükiemlye baılamışlardır. A
lemdağı, Şile, Rıva, AJva, Kilyos; 
İğneada, Stranca, Kabakça, Sınekli 
ve Çerkesköyden her giln odun ve 
komur gelmektedır. 

Hem havaların iyi ,ıtmesl ve hem 
de mevrudatın artması ihtiyacı azalt
mış ve illt partilerin satlşında ıörü
len intizamsızlıklar kalmamıştır. Bu 
hafta içinde gelecek motör, kamyon 
ve arabaların getlrecetl kömür ve 
odun mühim miktard dır, AlAkalılar 
hafta içinde şehirde yakacak darlığı· 
nın tamamen ortadan kalkacatını bil
dirmektedirler. Hfıfta sonuna doJru 
Bulgarlstandan da 500 bin kilo kö· 
mır ıelmesl beklenmektedir, 

Galatada Bir Hanın 
Merdivenleri Çöktü 

Dün sabah saat yedide Galatada 
Maltız hanının alt kat merdıvenleri
nln istinat duvarlan yıkılmış ve bu-
nun neticesi olarak merdivenler de 
çökmüştür. İtfaiye kurtarma ekibi 
gelerek handa bulun n 51 klılyl mer 
divenle dı an almış ve Sultana adın
da bir kadını da yaralı olarak enkaz 
altından çıkannıştll'. Sultana Beyol
lu hastane ine kaldırılmıştır. Zabıta 
ve adliye tahkik t yapmaktadır. 

Bir Sarhoş Kavgası 

İhsan, Ömer ve Necmi adında üç 
arkadaş evvelki akpm Balatta bir 
meyhaneye gitmişler ve bir hayli iç
tikten ıonra kavgaya baılamışlardır. 
İhsan eline geçirdi.il bir sandalyayı 
Ömer ve Necmlnln kafastna vurmuıı 
ve her ikisini de yaralaını~ır. İhaan 
yaldanmııtır. 

Trenlerde Gidiş Geliş 
Biletleri Kaldırılıyor 

Dnlet Demfryollan idaresi tr~ 
terde izdihamı önlemek iı;in aldıiı 

tedbirler clmtealndela olarakt eneke 
llğvedllen tenzllltlı biletlere Uive-
veten şimdi de cidit • ıeliı biletlerini 
liiva karar vennlıt!r, Bu karar ıu-

~skert Vaziyet 

, 
Mısır, Çok Kolayllkla Yetiıtirilebilir 

Bat, bostan, tarla ve batti çiçek de, mahsul daha verımll olur. Tohum 
bahçelerinde bile daha ziyade besle- mümklinse koçanların orta kısunla
yfci yiyecek maddeleri yetiştirilmesi rmdan, bu kabil olmadığı takdirde 
için hallt teşvik edilmekte ve öğre- deliksiz, hastaltksız tanelerden seçil
tici kontrenaslar verilmektedir. Şişli melldır. Zeriyat Nisandan Mayısa 
Halkevinde ziraat mOtehassıslanmız- kadar yapılır. 
dan, gazetemiz muharrirlerinden Lıltfi Bu muddet içinde müsait günlerde 
Arif Kenber bu mevzuda bir konfe· tohumlar serpilerek veya 60 - 70 
rans vermiştir. Dığer Halkevlerınde santim mesafe ile açılan sıralara 3~ 
ve Halkodıılarında da halkı ziraate 50 santim ara ve 8 _ 10 santım de
teşvik edici konferanslar verilecek- rinliğe teker teker ekilir ve eklldık
tir. Vilflyet ziraat müdürlüğü ve ts- ten sonra üstü toprakla kap:ınır. Ne
tanbul ziraat odası da propaganda bat 25 _ 30 santim büyüyünce ça
faaliyetlerini arttırmışlardır. palanır, seyreltme ve ot temizliği ya-

Patates yetiştirilmesi hakktndaki pılı:r. 50 - 60 santim yükselince I· 
öğütlerden sonra, mnıır ekimi hak- kinci çapası ile beraber bogaz dol· 
kında da pratik bilgiler yayılmakta- durma ameliyesi de yapılır. Nebat 
dır. Bu rayına göre mısır, yetistlrU- mahsule yattıktan sonra son koçanın 
mcsl çok kolay mühim bir gıda mad- üstündeki boğumdan kesilerek uç al
desidlr. Boş kalmış nemli her top- ma ameliyesi yaptlacak olgunluk hız
rnkta ve hat~ diler sebzelerin ve landırtlır. Sap ve sak sarardıktan 
ağaçların arasındaki boşluklarda bile sonra hasat vakti gelmiş demektır. 
yetiştirilmesi mümkündür, Koçanlar toplanıp soyulduktan ve gü-
Mıstr ekilecek yere yanmış hayvan neete kuruduktan sonra, birkaçı bir 

giıbresi dokUldüğü ve bu toprak ıta- araya batlanarak gölge ve havadar 
zılarak toprağa karıştırıldığı takdir- bir yere asılarak muhafaza edıllr. 

ltalyaya Yumurta 
ihraç Edilecek 

ltalyaya 150 bin liralık yumurta 
ihraç edılecektir, Son haftalar içinde 
İtalyadan mUl1im miktarda ve her 
çeşit ithalat eşyası gelmiştir. İtalyan 
firmalan bunlara karşılık takas yo
liyle muhtelif ihraç maddeleri ala
caklardır. Türk - İtalyan ticaret mu
ahedesinin bir sene daha uzatılm11 
olması kontenjanları azalmış olduğu 
için ıetırtilemiyen birçok malların 
ithaline imkAn verecektir. 

İki Kömür Vurguncusu 
Adliyeye Verildi 

Beşlktaıta yorıancı Ibrah:m dük· 
kanına kömür doldurmue ve havalar 
ıoiayıınca kilo•una ıs kurup satma
ya başlamııtır. Fakat iıt kömür var
canculuiuna döken yorsancı lbrahirrı 
yakalanarak adliyeye Yerllmiıtir. 

Kumkapıda lrl:Smürcll Rıza da ardi
yesine fazla mikdarda kömür aakla
mıı, banlan o ıemtln halkına aatmı
yarak Eyüp, Balat cibi uzak yerleı den 
ıelen mü11ter!lere lt kuruta aatmııtır. 
Rıza da adliyeye verilmietir, 

Mahkeme, ıu' mevzuu olan kömür
lerin mikdarmı tesbit için dunıımaları 
baıka cüne bırakmııtır. 

batın JO uncu ıtlJıllnl!en Itlbaren ve 
yalnız ana hatta tatbik edilecektir. 
Sehlr bnllyöaunda pdiş - ıeliı bilet
leri bundan hariç tatulmaetur. 

AFRiKA CEPHESi 

Kahraman Erlere 
Kışlık Hediye 

Ankara 8 ( A.".) - Kızılay umu
mi merkezine ıelen baiıılar ka~ılriı 
olarak ait olduğa makamlara 8-2-911 
tarihinden 31-1-942 tarihine kadar ~es. 
!im edilen kışlık armaianlar şuniardrr: 

51.750 takım çamaıır, 24.300 adet 
yün fanila, 60.000 adet yün kar baelı
tı, 3,000 çift adet eldiven, 3,000 çift 
yiln çorap. 

Kızılay yardım 'Sevenler ve Kııulay 
merlru ve pbelerlne aynen eıya ola
rak tealim edilen kıılık annaianlar 
da. çevrelerine,cn :yakın makamlara 
teslim edilmiştir. 

Bir Kadın Üvey Kızını 
Kızrın Maşa lle Dövmüş 
Fatihte Hoca Uveys mahallesinde 

oturan Şaziye imıinde bir kadm 8 
yasında üvey kızı Zarifeyi kızgm ma-
şa ile dliğdUtü ve vücudunun muhte
lif yerlerini dağladığı için adllyeye 
verflmlşitr. Asliye altıncı cezada du
ruşması yapıldJiı sırada, şahit olarak 
dlnlenllen komıu kadınlar, Sazlye
nin Zarifeyi daha evvel de mütead-
dit defalar maşayı kızdırarak diji
düJü ve ba111111 kollarını ve bacak
laruu yaktılım ve çoculun kaçıp km 
dllerfne teldifhd ~y!emf~. 

Mahkeme, diier komşuların da şa
hit olarak dinlenmesi için baska bir 
güne bırakıbnqtır. 

PASifiK HARBi 
ı: Ba tar tı ıncıde 

toiuia ve kar fırtınalanna ratmen,, Yn BastarAfı ı ıncld• S- Bqtarafl 1 incide 

geçen Japon tayyareleri, 3 saat 
müddeıtle ve her 15 dakikada bir 

Mal Bulunmuyor? 

'

• Bırçok bakkallarda aranan 1>1r 
ı çok maddeler bulunmuyor Bu 

tırlt mUıterllerlne gUnlllk fiyatın 

Beşiktaş Beykoza 4 
Sayı ile Galip Geldi I

• bakkallar ellerlnt'ekl mallar• ha. 

. iki Uç mlallne satıyorlar E. I a•· 
Bırkaç haftadanberi tehir edılmek- tından yetmlt kurup ~akarna, 

te olan lig maçlarına dil~ ~enerbııh- 120 kuruıa zeytlnyajj t kı yüz ku· 
çe stadında devam edilmıştır. Hava- : ruıa Urfa yaQT ıatan b•kkallar 
nın çok güzel olması stada epey ka- ı olduğunu ı 1ı tıyoruz 
labalık bir seyirci kütlecinin toplan· \Jır bakkalın m

0

Uşterllerlnden 
masına sebep olmuştu. birinin evine "hatır sayıyormu" 

İlk maç lıtanbulspor _ile Beyoğlu- o mUıterlyl koruyormuı gibi., bir 
spor arasındaydı. Bırlncı devre zar- mal gönderip iki mlall fiyat iste· 
fında Ustun bi:ı: oyun cıkaran İst n- mesl o kadar tabir bir hal aldı ki ı 
bulsporlular lkı gol çıkararak, hen- müfteri ihtiyacı olmasa bile: 
dıkaplt bir vaziyete &irdıler. İkinci j "- Bakkal istemediğim hald : 
devrede istanbulspor üstilnlilğü bı· ı gönderiyor, demek ki, bunu d: 1 
rakmadı ve bir gol daha çıkardı. Bu- ! bulamıyacaQız,. dUtUncealyle 0 

na mukabil Beyoğluspor da bir sayı ! m•lı almakta tereddüt t ı 1 t İ t b l 3 ı • .. e m yor, • yap ı ve oyun an u sporun - : Bu •uretle de aal hakiki lhtl 1 
galebesiyle bitti. 5 aahlplerl 100, 250 ve en çok :: : 

G. Satay 3 _ Altuntuğ O İ gramdan fazla mal •lmıya kud- i 
ı retl olmly•n gü'11Uk latlhllk aa• : 

İkinci maçı Galatasaray ile Altm- 5 hlpleri •radıklarıni bulamıyorlar. , 
tuğ yaptılar. Galata araylılnr diln ı Muhtelif Hmtlerıfe lstlhllk ko- I 
rakiplerine nisbeUe çl'k üstiln bir o- E operatlflerl •çmak •uretlyle bu • 
yun çıkarmalarına rajmen, kale ön- i halln ve bu çeılt vurguncuıuııun ı 
lerlnde fazla paslaımak yilzilnden l- ! önüne geçlleblllr. Belediye koo• 
cap etUll flbl netice alamıyorlardı. ! peı"atlflnl ıubelendlrmck de bu 1 
Nihayet Hikmet birinci golif çıkardı i lıl görür. Mahkeme kararlyle 
ve Sarı - Kırmızılılar daha rahat bir ! müsadere edilen yiyecek madde· 
oyun tutturdular. Hikmetin !kine i lerlnl de bu kooper•tlfler vaea
go!U de yaP1Pasından sonra devre ! tHlyle satmak mDmkDndllr. 
2 - O Galatasaray lehine bıttl. İ Fakat dikkat edilecek noıtta: bu 

İkinci devrede Galatasaray yine İ kooperatiflerin teıklllnde ve mu- 1 
ystün bir oyun tutturdu. Fakat Cemll ı • amelltında kırtHlyeclliOe ve me· ı• 
kale önünde kaçırdılı birçok f1r1at- İ mur zihniyetine yer ve meydan 
!arla sayt adedinin çolalmamasında lj vermemektir, 1 
Amil oluyordu. Nihayet Galatasaray 
el ve kafa ile karışık bir ıol daha 
çıkardı ve maçı 8 - O kazandı. 

Beıikttıf 1 - Beykoz O 
Günün en mühim· maçım Beılktaş 

ile Beykoz yapmışlardır. Beşlktaf 
Hakkıdan mahrum olarak sahaya ~ 
kadro ile çıkmııtt: 

Mehmet Ali, Feyzi, Yani, Rlfat 
Hüseyin, Çaçi, Şakir, Şükrü, İbra
him, Şeref, Eeret. 

Beykoz da şöyle tertlp edilmi ti: 
Bahadır, Sadettin, Babadır, Cahlt 

Kemal, Mehmet, Klzım, Fikret, KA
miran. Refil, Mehmet. 

Çorap İpliği Çalan iki 
Kadın Yakalandı 

Aksarayda İbrahim Ziya fabrika
sında çalışan Halime ve Mel')'em a
dında bir kadm ve bir genç tuz, f b· 
rik d n çorap ipliği çalmışlar: ve bun 
ları çamaııD'larpam altma istif ede
rek dışarıya çıkarmak lstemlılerdlr. 
Kapıda üstleri arandığı zaman, iplik
ler meydana çıkanlmış Halime ve 
Meryem adliyeye verilmişlerdir, Diln 
birinci sulh ceza mahkemesinde du
rupnaları yapılarak kırkar ıün hap
se mahk1lm edilmişlerdir. SelAmi Akalın idaresinde başbyan 

oyun, ilk zamanlarda çok heyecanlı 
oldu. Beykoz kuvvetli Beşiktaş önün.! 
de canla bafla ealışıyor ve birçok çıkardı. Betiktaşm alır oyunundan 
tehlikeli akınları kesmiye muvaffak 1 tifade etmek ve hiç olmazsa bir ıa
oluyordu. Bu hal Besiktaşm çok cld- YI olsun çıkahnak için Beykozluların 
dl bir rakip karşıstnda oldutu hissi- büyük bir fayret sarfettiklerl ıısru
ni verirken, Beykoz kalecisi Umft e- lUyordu. Bununla beraber netice de
dllmedik şekilde topu kaçırdı ve ye- ğlşmedl ve Beşlkta5 maçı ' - O ka
Uşen sağaçık Caçl, takunınm ilk sa- zandı 
yısmı yaptı, Bir dakika sonra Beşik- • 
taş yine rakip kalecinin hatası {!ze
rine, lldncl aayıyt yaptı ve devreyi 
2 - O kazandı. 

Ankaradaki Maçlar 

!ıdncl. dev1'de ~ oc>k ra
hat bir oyun tuttürdular. Eşrefin nt
tılı üçüncü go} ne temposunu yavaş
latan Beşlktaı, penaltıdan bir ıol 
daha kazanarak sayı adedini d!Srde 

Mısrclaki Kabine 
Buhranının Mana 

Ve tAahiyeti 

Ankara, 8 (A. A.)_- Buailn 19 
Mayıı stadında yapılan Genclerblrli
ll • Dem~ maeı 1 - O Demir-
ponın galıbiyetiyle o tmiştir. Bun

dan evvel :yapılan Kırıkkale - Harbi~ 
ye idman yurdu maçını da Harblye
Uler 3 - 1 kazanmtılardır. 

SARK CEPHE Si 

" ların ajtU' kayıplara u~achklan, bu cenup bölıeelndelri Alman prıı releri, bir denizaltı ıemislyle bir 
hücumlarından bahaediyor. Yani Al- kruvazöre bombalar fıa'bet ettırmfıtir 
manlarm timal cepheainin aksine ola- Müttefikler hazırlanıyor 
rak burada fedalrlrlıktan ve lrıtalan- Londra, 8 (A.A.) _ Annallst, Llb- yeni d~alaf halinde Rangon'wı . 

şimalindeki tayyare meydanına dışında calıean mihver propa • 

ayni ekte bildiriliyor. Sovyetler. 
bazı mahalleri Reri aı'mı9lar ve 
külliyetli harp malzemetıi zap
tetmiıJlerdir. 111 70f'D1Ütan 'ekinmediklcri ıörülü- yadaki çarpışmalar hakkmda diyor 

yor. ki: 
bombalar atmıelardır gandacılan bu kabint! buhranın· 

Ran11on'a 60 Km. kaltlı d~n ist~ade ederek, Mısırla tn-Cenap bölıuindelri Alman mevaile- Roma ve Berline aöre, mihver kuv 
rinln biraz ıeri ,elriilmesinin ven Kı- vetleri, Tobrukun 50 kilometre kadar 
nm yanmaduımn tekrar SoYJ'etler e. batısında Gazale'ye varmıılardır, Al
line ıeçmeıdnin Alman lrıı mevınleri- danmak tehlikesi olmadan ıu cihet 
n1 müdafaa balrımından ıfmaldeo da- muhakak addedileblllr ki, müttefik
ba fula bir ehemmiyeti oldulu .idd a ler, kuvvetlerini toplamaktadır ve 
edilemez. Bililda meseli Kolm cebi Rommel'ln kendi mflnakale hatlarını 
uaatılır •eya ıeniıletiliree Leninırat aı:aml nilbette uzattıtı zaman karı! 
cephesindeki Alman ordannun ıeri hücuma geçilecellnl ümit için aebep

Sayson, 1 (A.A.) - BinMD78da 
Japaalarla Taylandhlar Saluen'e mü
vul olan Sitans nehrinin aai sahilin· 
de Rancona 60 lriilometre meaafededir 
ter, Ba nehir, Ranson'an bat111n4a ıon 
tabii enıeldir. 
MALEZY A'DA: 

ile muvaalası knilir n buradaki kUY ler mevcuttur. 
vetler hayli teblikell duruma diller. ------ Sincapgr, 8 (A.A.) - Umumi ka-
Kırımın dü1me1i iıe Perekop berzahı- Bulgaristanda Yahudilere rarılhm tebliği: Düıman tayyareleı'l 
nı kapamakla önlenebilir. Ve nitekim A • ve topçusu, bacttn çok daha ıenlı öl-
Alman orduıa yazın ıarka doiru iler- ıt Gayri Menkuller çilde faaliyet urfetmiıtlr, Topçu ate-
lerkeıı Kınm nrımadauru zaptetme- lofpo, s CA.A.) - lohran,.ada aııro,oı.n ıi ve tayyarelerin faaliyeti, bilha11a 

bir kanun ll:rihauaa a&n, Yalıııdllu •e 
den Roıtof ıehrine doiru ilerledi, ıit- 1'•baııcrıu tehirlerde birden faııla ev, tatr•· Sinıapur adasııun cenup kısnundald 
ti. Binaenaleyh Kırana ,,. cenap böl- g~:r•~.~1ean;:..:~!:~f!;:.u•':o~\-.!!':~! mevıı:lterimfze tevcih edilmektedir. Jo
cealne kartı SÖaterilen fula baıaa- telıllfl tıııerlııe, Yahudilere ah huluııen "" hor bofazında, Cemiler içindeki dev
aıyeti, müdafaa ka)'lıuna YoremeJis. nni bnunıan cırçıve•I dııında kalan. bDtlln rlyelerlmiıı:, ayni ıeldlde blr cUlıınan 

ıani menkul malları dnl~ı lıendl mQlld,..tl d 
Bu ehenımi7et daha ziyade taarnazidir altma alacalı ... mal ..anıplerlne bıınlarnı eYrlyeaine tesadüf etmlı ve ı,lnde 
ve Kafkuyaya dolru önilmtlscleki İlk tı.dellerinl. ,U.de De fabli n 30 "'' ndeli takriben otu asker bulanan bir dile

tıhTilltla lldlyecelıtlr. lalllıl,.etll onıhflllerln 
baharda yapılacak hareketler )'ilzün- taluninlerlııe ı6re, peni ııanıaıalar c1 .. e1t .,,a. man teknesini batırmıttır. Joho"liD 
dendir. Filhakika haritaya bakıldıiı il olacak Yıhıadl s•ni ıncnlcullerinln ıııvın~tl cenubunda düıman latihlrlm efradı top 

2,5 ili ı mı1,..r IHadll'. zaman Kafkaıyaya dotna elden en Ja- ırumu tarafından taarrua atramıı we 
sa yolun Kınm yanmadaılyle bunun Almanvınra Gönderilen daiıtıhmıur. Düeman meaai iatikam•-
eark kola teklinde olan Kerç yanm J -J tinde doiuya doinı ilerleditt aırada 

5tılterenm arasını acnııya teseb
büs etmişlerdir. Bu maksatla 
Mısırda İngiltere aleyhinde nü
mayişler tertip etmiye çalışmış
lar, beyannameler dawtırn::ıar 
bu dahili buhranı kendi lehleri
ne çevirmiye te~bbüs etmişler
dir. Diler taraftan mihver rad
yo ve matbuatı bu vesileden Is· 
tifade ederek, Mısırda lnszilizle
rin fena va!iyete düstüklerini 
Orta Şark devletlerir.in de ya
kında isyan edeceklerini, Rom· 
mel ordulannm da OJl bee güne 
kadar Süveyee varacaklarını i· 
qaa ettiler. 

Alman reımı tebliği 
Berlin, 8 (A.A.) - Alman tebl • 

Şarkta çetin müdataa savaılan de
vam etmektedir. Mliteaddıt dü,m n 
kuvveti grupları Alman mukab 1 t -
arruzlan esna mda tahrip edflmtı -
tir, Şimali Almanya yerlilerinden il 
rekkep 269 uncu piyade tümeni ken
di kuvvetlerinden kat kat illtlln mev 
cuilu bir düşmana karıı yaptılı sa
vqlarda bilhuaa takdire deler as -
kert meziyetlere sahip oldutunu 
bat etmiıUr. Dört hafta müddet zar
fmda bu tümen dUşmanm 120 den 
fazla hücumunu pUskilrtmUı ve yap• 
tflı birçok mukabil taarruzlarda ö • 
nemli düıman kuvvetlerini tahrip et
miştir, 

Almanlar muharebeye geni 
ihtiyatlar ıürtlü 

Hcmrlığı 

adau üzerladen ıeçtifi ıörülür. şı. Yabancı işçi Sayısı 2.000.000 topçumuzun taarruzuna airamıttır. 
maiden Azalr denizi sahillerini dolaea- Vallnıton 8 ( A A ) _ Buraya ,._ ToPÇ11J11mı, diitmanın ba bölsedeki 
ralr ıiden yol bundan hayli azandur. len son haberlere' İöre, silAh altına bataryalarmı suatannuıtur. Buılinkil 

R t rafı ı melde Kaldı ki Kafkasyaya karıı yapılacak alman Almanlarrn yerine fabrikalar- Puar cfinil sabahı, Palau Ulfn'• dliıt
bar~ketler. ild kol~n, yani hem Azalt da çalıştırılmak üzere Amanyaya ıö- man kqif kollan cıktılJ haber vcrili

Fransaya Kartı 
Yeni Hücumlar 

Bu 'Pl'Oı>aeanda ile birlikte bir 
takım sivasi faalivetlere de ~
ristfler. Eski Filistin müftüsü 
Hüsevin ile Irak Basvekili Rasit 
Gt!ıvüni'vi Orta Sarka ıönder
mtve hazırlandılar. Fransa ile 
anlaşarak, Şimal! Afrikadaki 
Fransız üslerinden asker nakli 
icin istif ad eve te,ebbüs ettiler 
Bu suretle Rommel ordularının 
Libvacfaki muvafakrretini .siva~1 
muvaffakıvetleırle "enişletmive 
•P•bbüs ettiler. 

Moskova, 8 (A.A.) ...ı.. Alman ko
lnutanlıtı, son günlerde birçok kiS
J(ln ıeri almdığı, merkez cephesin· 
de Sovyet ileri hareketini durdurml
'8 tefebbils maksadtyle muharebeye 
yeni yedekler almak mecburlyeUncle 
lralmıştD'. Bu yedeklerden baa bir• 
Jikler, cepheye son ıünlerde ıelmlı
Jerdir. Cephenin hayatı ehemmlye 
olan kealmlerinde Almanlar, mevzi
lerinde dur:abllmek için azlmU py -
reUer yapmakta ve mahall! karp hO 
cumlar usutune müracaat etmekt 
dlrler. Bununla beraber Alınanlar 
Sovyet ileri hareketini yine durdur
INva muvaffak olam maktadtrtar 

eket edecek be
k b y lrle-

kimsenin son iki hafta içinde olduğu 
gibi, yardnnda bulunma ma müsaade 
edemeyiz. Fakat, buna nezaret etme· 
yi memleketin işlerini idare edenlere 
bırakablllrsfnlz.,, 

Amerika izahat iıtedl 
Vaşinıton, 8 (A.A.) - OOnkü ba

ım kotıferansmda, B rle k Devletl~r 
Haric'ye Nazır Muavin Sumner Wel
les'e şu sual sorulmuştur: 

"Afrl aya malz me yoll malc için 
mihvere Fransız karasulannı kullan
mak milaaadeslnl vermek suretiyle 
Vıchy hükQmetinln Llbyadaki mih
ver kuvvetler ne do rudan doğruya 
veya vaarta Ue yardtm ett'tl hakkın
da Londradan yeni haberler aldık. 
Bu hususta bize bir demeç yapar mı
smız"" 
Nazır Muavini, bu husuıta Vlcby 

hUkGmetinden ma\Qmat latendliUni, 
fakat teşebbüste bulunulmad.ıııu ıöy 
lemlı, Birletlk Devletler kuvvetleri
nin Saint Pierre ve Miquelon adala
rmın ı111al ettiii hakkmda sorulan di
ler bir suale de mali'lmatı olmad!ğı 
ce abmı vermi t r, 

denızl uhilini takiben ve hem de Kı- turülmüş olan yabancı iıçi aaymı 2 yor. 
rnn adaaı üzerinde yapıtına batılar milyonu bulm~r Palaa Ulin ıehri Johor bolazmm 
birbirini deateldiyeceii lGhı '°k mil- · uzak doiu11U1da, Malezya karul,le 
himdir. Hele Kınm ;YUUD&daaı üze- düımanm can alacak noktalarına yük- Sincapur ada11 araamdadır. 
rindelri tayyare meydanlannm Kaf- lenmeyi emreden harp lcaplarmdaıı //d t--6 t L-- l 
kaava sahillerina' Ye Sov•et deni• "•- UTUI a ncua.r anıyor " ,, • " ziyade 119ikol0Jik aebeplore dayanarak 
terini bombardıman etmek, Azak deni- Moalrovaya yüklendiler, daha mllhlm 8a11on, 1 (A.A.) - Siqapardıld 
zini kapıyarak ılmalden hareket eden olan c:enup latilrametlnle 1H Ram•, hareketler bir darsanhak clnreat se
kolan Sovyet denia kunetlerlnin te- ttal:van. Macar, Slonk Jrıtalan ılbl cirf7or sibldir. lncllisler, takviye 111-
ıfrJnden mubafuaıı cıbl bir atirll da- insicamı •e harp kifayeti Alman or- meatne bıtisaren müdafaa •aaıtalarnu 
ha rolleri •e hiımetlerl vardır Binae. daaanan aeaiıJnda olan Jatalan :rıl· arttırmaktadırlar. Japonlar, hücuma 
naleyh Kafltuyanm ınaU lcbt Km- ddar. Simdi ba c:emap 7aD& karp ~k tein icap •den mahıemeyf ha

f şte Mısırdaki kabine bUhra· 
nınm buırlin ortava attıer mese
leler bunlardır. Fakat Nahas Pil
Nlnm bevanatı fndltere ile Na· 
has Pua hf1k0metf arasında ht~ 
bir rörils farkı kalmaması. bü -
tün bu tahrfkAt1 kökündeın cıfl'o 
si'1:>ürmfürt{ir MihveTCiler M••• .. 
dı umduklan neticeyi ..Iİ"' -
Tnuılardır. 

mın hayati ehemmiyeti bu •Ydılda- ıötterllen fula buaul7et ıecea ... zırh7orlu. 
nmula bariz olarak meydana cıkar. neld nuhtm düzeltilmesi tclncllr. Ş1m Macarlıtanda Bir lfp 

Kafkaayan taarru meeeleai iae; dWlt Kerç ıebrino ve botuma kartı ıeçen aon baharda Abnanlann kaçır- devam edecek libi prllnn Alman Londra Seftrlmlz Muavlnliti Kurlunr 
dıldan en bi)'ilk faraat, claba clotnaau tasyiki ilkbahar btl)'ttk taarrulyle Budapefte, 8 (A.A.) - ~ tıu-
yaptıklan en büyük yanlıım ilk fır- beraber tıarıı aahlle atlamak Ye Rot- l:1ll'" BqtarafJ 1 lncidı tametlnln bu hatta ba1U1da ,lfılp mu-
aatta taıhlhl keyfiyetidir, Filhakika toftall cenaba kı'ft'llman taaaYYar e- avtnUll vastfelertnf fhdaa eden bir 
1941 :rıh ıon tqrininin bfitün deva- dilen hareketi dtttekleml7t cah11- muhtelif tarllılertle ft yerlerde tandn llJthıınnı Parllmtnton tevdi 
mmca ve ıtddetli •oiaklara ratmen cakur. denls kuvvetleri kwnan4aıalılını edecelt earutıyor Bu makama ptl
MoslronJa br11 bU,uk fed~rlddar- Kırım harekltmm ehemmiJtt " ifa et.alt, hlr cok llyul vulfeler rllecek olan ut naibin. otonııttk su
la yapılan ve oldukça mühim Uerlc- manası baradacbı'. Kua bu barelreti de bulmam111t Blllkn harblndf retW daimi olarak mevld ve eallhl
meler kaydeden htlcamlar, o aıralıırcb Almanlar kadar bvramıt olan lov- de Randdlyeııl k H hlı Jetlerini lltfmal edecektir. Bu vaıi
ele ıeçirllmlt bulanan Roıtoftan ıar- yetlerin Sivutopal mttclafaaam4a sa.. mı tır o.ha aman n 

81 
f8J9 naibin bG~Uk otlu Etlenne dl" 

ka ve cenuba dotru yapılmıı olsaydı, terdJkleri inat da buradan selmekte· :t.ıulJ~e I ~I mrl uhh telltlf Horty'nln ıetlrllme 1 muhtemeldir 
bugün 1Imaldeki Sovyet ordulan en az dir. ' en ve .. e eye 
o 80 petrollerinden mahrum kalmıı Denebilir lci, önümU.4eld ilkbahar relıllilnde 1.ulanmuı ve 1928 da Bir lnrlliz Muhribi Açık 

Denizde Battı ve ikiye bolünmüı Sovyet orlusu'1an aaldı:rımlanmn can alacak nolrtamu memleket dıpna sltmlıtlı. 1931 
zaman da her lkiat de ten cepheleriyle Atman- Kmm yanaı adaslyle bunan Jimal da memlekete dinmflt, 1139 da 
r tlyatro- ı tarla dövüşmek zonına duşmü, bulu· yanmda uzanan Donetz havzası t~kil Büyük Milet Mecisine Çankırı Londra 9 (AA> - ıncm 

ı nacaklardı H lbuki Almanlar d ima edecektir. m~husu seçimiştir.] ~=:~~ :~, ':.ı~~~İ tl~uhnblııin •c" 

ltalyan komutanının ra,,Öru 
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iPEK • MELEK 
sJnemalaruıda birden 
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Ölmez Eseri 

DEMiR MASKE 
Bq Rollerde: 
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TAKSIM SINEMASI 
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ımlerl w ... ~ BeJTedi'l•M blldld ldr SU'M 1111111.a alan 

bu filmde 

36 KiŞiLiK M'CMTAZ SAZ ve kOBO 
HEYETiNi DE DINLIYBCBKSlNlZ. 
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GUZELLJ~ 
AEÇETESI 

TAN 

İLE SABAH, öGLE ve AKŞAM 1 

Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız 1 

1stanbul Gümrükleri leş Müdürlüğünden 

Gümrüklerde Hurda Eşya Satışı 

KURTULUŞ 
BiÇKi ve DiKiŞ 

DERSANESI 
M Udlreal: Bayan Papazyan 
Haftada dört gün kadınlara, 

günde üçer saat Fransız usulü 
ile b içki di~ dersi tedris edilir 
ve 4 ayda Maarifçe musaddak 
diploma verilir. Ferlköy Tepe- 1 

118 No. Papazyan Aparb· 

-- mam. --~ı 
Maruf bır aileye ait 

Yirmi Kratlık 
Bir Çift Nadi de Tektaş 

Pırlanta Küpe 
Belediye sandal bedestenin· 

9 - 2 . 9 :: 

, İstanbul GGmrük Levazım Tetkik: memurlutunda bulunan 726 lira 
fi kuruş muhammen kıymetinde 331 parça hurda eşya 13/2/942 Cuma 
gihıfi saat 14 de satılacakta 

Taliplerin adı geçen gü~ ve saattıe ~ '1,5 pey akçelerinl bAmilen 
BaşmDarlük satm ~ komls7onuna müracaaUan. (923) 

de teşhir :>lunmaktadır. Şu
batın on Ikind perşembe ı · 
günü saat 14 de Mezat Salo- 1 '= -:ııb'~rııktn· , 

BAS. DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA~ 

T• Fakültesi Dekanlığından . 
Ve Bütün. Ağrılan Derhal Keset 

Sıhhiye Vekiletinin Ruhsatım Haizdir. icabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. 

l'ak1merntz lllilca'Obl70loJI, Salgınlar Biı.tsl .., .Parazitoloji Enst1tQ-
811bde bir münhAI asi5tanlık vardır 

Talip olanların yabancı dil bligı1er1. tesbtt edilmek 8ure Şubatın 
1*ml ~ ~be gQn6 saat onda Dekanlıkta bulumnalan. (2049) 

Sahip Te N~t MtldQrQ: Halil 

LOttı D&-düııcG. Gazetecilllc " 
Nesriyat T. L. S. TAN matbaa11 

~....._.... = ·-· ........... .. 
~ S I..._ TÜRKiYE COMHÜ,RIYETI 

7ürk Maadin , 
Şirketinden : 

fJMı;:et»ııfzfn mssal&•'lar 'O'ırtumt 
~ öoümthdeki Martm 28 DCl 

Peışaı:h günü saat 11 de Şirketimi
zin idare Merkezi olan Galatada, Kü
~ Aben w MnnDı Hamn.m 
CllırdDncü katında 1 ve 2 munarab ıra
'ılwnecle adi surette toplanacalttır. 

ıırelcAleten -.ıeya asaleten en az 100 
Jllw;şe sahip olanlmtn ldme ıııenet
ı... içtima gthıilnden lılr hafta .,._ 
...ı Şirketin :idare Merkezine teslim 
De mukabilinde maldm:g almelprs ri-
.,. .-ımr. .._ 

ruzaırere Raznamest 
,_ lı!are Jılec&hıhı ... :.maJdbiıı 

nıpadarmm okumnası. 

2 - Şlrlcetln mevmdat aefterl De 
1M1 senesi bllA~ıcm ?e Jıctr w 
zarar besaplarmm kabultı De bu bap
ta brar ittDum '9e İdare Mecllısi A
zaı-mm ib1'891, 

S - MOddeti lllDDhzl İdare miec
llsl lzasınm intnıabl 'ft 1942 .erıe
sinde İdare Meclisi haıartna ~ 
cek aidat mlktai'llllll teebi1i, 
~ - 1942 aenesi için bir mQrakip 

tayhd ne tahsisatmm tesbiti, 
5 - Şirket namına tefemı edilecek 

ID8dm nıhsatnamelerinin, imuiazıa
~ ~ menkul mallarmln takrir
lerini kabule mezun İdare Mecllal l
ularmm tayini. 

a - Ticaret Kanununun 323 ve 
33' Dd1 maddeleri ahkAmma tevfikan 
İdme Meclisi basma mezuniyet ve 
mO..Me .ttası, .._,_ .. 

( Basta Bakıcı Aranıyor 
Doktor Mahmut Ata bMtanelli idn 

Dd ha&tabaklcıya :Dıt!Jlaç vardır. İ&
teklller sabahlan eaat ()il bire ka
dar Kadıkl>yde Şifada Mahmpt Ata 
hastanesine milnıcaat etmelidirler. 

• 

TAN Gazetesi 

ilin Fiyatları 

OSMANLI BANKA 
'l'tl&K ANONiM ŞIBKEI 1 

Tm;ls TARiHi 1863 
Sbd!IDerf 98 'l'Drkt,e CUmhurfyeti ile mftnaklt mukavelena

mesl 2292 Numaralı 10/6/1933 ta..""1ıli kanunla tasdik 
edilmf$jr. (24/611933 tarlhli 2435 Numaralı Resmi Gazete> 

Sermayed: 
bıtint Akçesi : 

10.000.000 İngiliz Lirası 
1.250.000 İnciliz Lirası 

Tiir1dyenin Başhca Şehirlerinde 
PARIS. MARSll..YA ve NIS'de 
LONDRA ve MANCESTER'de 

MJSIB.. lrnmJS. YUKANISTAN, IRAN, 1RA1t, rII.JS11N 
ve MAVERA Yl ER.DUN' de 
. Merkn ft Şubeleri 

YUGOSLAVYA, ROMANYA, YUNANlSTAif. SURIY!. 
. _ ı.tlBN'AN, Filyallert ve bütün Dünyada Acenta ve 

Muhabirleri vardır. 

ller nni Banka Muamete\ert yapn 
B..t. ad " mndaaı hesaplan ktlşadı. 
Tieaıl ta.liler n ftUlkli krediler ktişadı. 
Tlbti,. w BeMbl memleketler lberiDe tepde 
ilhn*-. 
0.- mabteri. 
&'- .. .....-t .ıtm w emtu lzabııe avam. 
Sıal' t tplwıilAtl w ..tre. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
BIQ&bet emnıyet prtJarmı batZ ldralJk 

\ K•uln Senisi vaıdlr. 

. .... 

Pflmaıiın • milaalt f"rllari.ı. (Kıunbtualı wga 
ICıunbarau) taaamd ltaaplan ~· 

~~~ 
P! fi11Kııt 
Ç!NKO. 
LEVHA 

Mü HÜR 
~LİSELER 

ZiRAAT IANKASI 
Kuruluş Tarihi: 1888 , 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Linm 
Şube ve Ajans Adedi : 265 

~irai ve Ticari Her Nevi Banka Muameieleri 

Para Biriktirenlere 28.800 Ura 

iKRAMiYE VERiYOR 
Zll'Bet Bankaaında kumbaralı ve lhbaNIZ taurruf heeaplannda en az 50 
lll'Bai bulunanlara eenede 4 defa çekllecek kur'a ile •f80ıdakl pllna gl· 

re lkramlya dat)ıtrlacaktır. 
4 4def 1.000 Llralılr 4,000 l.lra 
4 • 600 .. 2,000 • 
4 .. 150 • 1.000 " 

40 .. 100 • 4.000 .. 
100 • 60 .. 1.000 • 
120 • 40 • , 4.800 • 
160 • 20 .. 1,200 • 

DiKKAT: Heaaplartndakl paralar bir •ne l;lnde !50 llradan af&Oı dDtml· 
yenlere ikramiye çwktıt)ı takdirde "' 20 farlnlyle verllec:ektlr Kur'al:ıtr 
eenede 4 defa, 11 EylQI, 11 Blrlnclklnun. 11 Mart ve 11 Hazlraıt 

tarlhlerlnd• çekllecektlr, 

Devlet DemiryoHarı ve Lirr.a~ları i~!etme ijaresi ılan !arı 
Mubammea oecıeu ı ıuuou) ıu .. 01Ciı1 'ı.:~ıııan ıwoo meıre munıelıf 

eb'atta bez hortum (5.3.1942) Pe~embe ıünü saat (15.30) on bit bu
çukta Haydarpaşadn Gar binası dahilindeki komisyon tarafmdan kapalf 
zarf usuliyle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istlyenlerin (2325) liralık muvakkat teminat. ' kanu
nunun tayin ettili ''esikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını aynJ gün sa
at (14,30) on dört otuza kadar komisyon Reislltln~ v,ermı-ler\. IAznndır 

Bu işe alt şartnameler komisyondan parasız olarak daJrtılmrlttndrr 

1 
(971) 

Muhamml!T'I bedeli 33.250 (Otu~ b in iki yüz elli~ lira olan 149 
kalem muhtelif cins bilyalı yataklar 25/3/ 1942 Carşamba filnil saat 15 
de kapalı 7.&rf usulü ile Ankarada idare b inasmda toplanan Merkez 9 -

,ttıı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•m•ıııı ' uncuB:~:is~~:;ais~;:1:~:a~a::;75 (İki bin dön yüz doksan ü~ lira 

•
- ı• D E A L B U R o -.= yetmiş beş kuruş) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettlli ve

sikalan ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar adı geçen komisyon 
= Reisliğine vermeleri lAznndır. 

1 
yazan: lktısat Doktoru . ·GASSON 1 Şartnameler parasiz ' olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydar-

paşada Tesellıırtı vr Sevk Şefiitinden temin olunur (2003) 

1 Diyor ki: "Az masrafla iyi iş yapmak, para kazanmak § ----------·~
1

---------
Bqlıi maifıı olarai ~ - htiyor881lız, "İDEAL BÜRO" yu okuywıuz.n 1 lelecllye Sular idaresinden 
l fnei sal/fa eantlnd 600 1 ~ Satıt geri: TAN lstanbul . ~ tdaremiz kadrosunda açık olan verıerde çalıştırılmak ıtab.fllyetı ,&. 

- - terdikleri takdirde sene sonund~ esas kadroya gf:çirllmeı. üzere lmtıhaı 
J • • • 100 ,. '= Fiyatı 50 KUfU§ ! ile ve 60 lira ücretle staJyer olarak memur alJnacakur. 
1 • "I' • • 150 isteklilerin şartları öfrenn)ek üzere 12 /Şubat/942 Per~f'mbe Jilnllne 

l••••ll•Iİ••··· · '911ıı•ıtıt•ını•ııu•ıııı•ıııı•rıır•ını•ıııı•ıııı•ıııı• m~ kadar Taksimde Smıservrıerdekl ıdare merkezindt: MuamelAt $eflı4ıne 
Y mW'acaai etmeleri llzıındır. (2083) 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
lturumumuz F.nstitüleri için aptıda müfredatı yazılı yerlere 11 asis

tan alınacaktır. 
Müsabaka imtihan! 2 Mart 942 tarihinde yapılacaktır. Fazla mald

mat almak istiyenlerin Rekt.6rlüp müracaatları llAn olunur. 
" (8768) (10393) 

Nebatat Enstitüsü 
Umumt Kimya 
Zooloji 
Nebatı Lif ve bo7a ve köy El 
Allfltlan .Enstltiisü 
ZlraJ ham maddeler Enstitüsü 
ZirM* makineler Enstitüsü 
Bat -Bahçe 
Süi .oe Süt mamt11Atı" 

Adet 

1 
2 
1 

1 
1 
1 

' 1 

Toprak EnstitOsil 
Fizyoloji Enstitüsü 
Patoloji " 
Dış hastalıkları Enstitüsü 
Zootekni Enstitüsü 
Orman Muhafaza Enstitüst. 
Sil'riktlltür " 
Amenajman ve Siyaset~ 
Geodeıi " " 
Orman f şlet fktısadl Emt. 

Adet 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

T(iRKIYE iŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf Hesaplan 1942 ikramiye Planı 

• K.esuieler~ 2 Şubat. • Mayıa. J Atıı!!tO& ı IKınCJll:ıiflD 
tar;hlt"rinılf' vapılır 

~942 lkramiyele., 
~ -

1 adet 2<Y.'O !frahk ?nıın. Lt•r 1 40 .ıt!r' J(I" ı.!rllllk-4000,- lJTP 
1 • 10011 • -31.W.- 6 ::ıD --2500-
1 • 750 -1!.JO.- • ' ~ • • 

1 • ~oo • -uoo~ ., 200 2:1 • -aooo- • 
'" ~ .,~, -l&OI- ~ ıor ıo • -ıooo- • ' .......... ~. ----· ,,,. __________ ....... _ ~ . - -

Mih~ .ı1llDsn Tehiri 
Ada.-.·c. ' Eeıe.diyesi ReL :: ; · nden~ 

"' 13.1.942 tarihinde ihale edUeCP.ıt ilin edilmiş olan Adana şehri fçme 
;u tesisatına muktazı ı,eı adet dalm8 tulumba hakkındakı sartnameıie 
~!killen lüzum llzer!nı ba7.I tad!ll.t ıcra edilmiş ve muhammen bedeli 
•27500) llr.~yıı ı•e rrıuv kıtıı ı ı,.minatı (2062.5) llray& iblA~ edllmi.W. 

Bu 1'1)0n,ıısebetlı ihRlt tıırılı ı nııı l~ 2.942 tarihine milsadif Cuma gD· 
ü '!laot on bese tehi' 'l'l ılm•• '>ldut! Vf' '!1 11~-"1c:-I 'artname lle. nı\ıka
ele orolesinın ~nkaradıı BPled ı y <>le · l ma ı HPv et · F'f'n Sefll~hıden ve 
.\dnnııda Btol,.diyr P'ı-rı f ıılprı Müdüı IOtünden 1~ Kuru~ nuk ııbılınde e-
darik edilcbileceti ilin olun.ar ( 11)47) 


