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Bu sabahki 
haberler 

Bir Alman 
ordasa 

teblillede 
imişi 

i 

Yurdun şekersiz 
kalmaması için icab 
eden tedbirler alındı 

Mı>&kova 28 (A.A.) - ~lınal cephe. 
tiride Alnua Genttali ı>hıtlln nılfetl 
cl>k müşltülleşm.ckWlr. Kumanda.sı al. 
t.nda bulwıan Avustu17alılar dondan " 
a esafenin a.zakhfından doları iJI ırıda 
a amamalı.tadırlar. 

Geçen sene şeker istihlaki 
en yüksek dereceyi buldu, 

Uzalqub l'Önderllmek üzere yola çıkarılan Amerikan bombardıman 10 8 b e k h d k 
.... avcı tayyarelerinden bir anıp ın ton şe er arca l Blndlstana ~~=~ 

Deut.sche A11ıemelne zeitunt, lnı or. 
(unun vaziyetinin atır oldufıınu kabul 
etmektedir. Sovyet harb ıemlleri l\lour_ 
r.unslı. mınıakasındaki Dletıin haUıarını 
l •nıbardıman ctmektcJirler. Bu yliıden 
ı uruınları nez:ıkct kesbetmekedlr. 

1ıarş1 Sotyada ~usy~ Basene bol, Şeker fabrikaları ~irke-'i 
J aleyhınde numayış- acaz balık . Y -

f,f'nin~rad böll'eslnde Sııvyet kıt'aluı 

11 ki!omelre daha llerlemlo:lerdlr. 
smolen kin şlın.ıllnde ~lddetıl muha. 

rtbeler ('el't'7an etmektedir . . '\imanlar a. 
\ır zayiata utramaktadırlar. 

ta:!~~. ler hazırlandı yiyeceğiz 1 nmumı beyetı. toplandı 
Barb ilin 
edilmek 

fi zere Almanya Rusyada 
muvaffak olursa 

derhal Hindistana 
yürüyecekmiş 1 

General Smuts'un 
'ıarb vaziyeti hakkın· 

da şayanı dikkat 
tahminleri 

ılaponların §İmdiye kadar ka 
.vındıkları muvalfokiyetleri 

izam etmemek lazunl» 
Londra 28 CA.A.) - Cenubi Afrika 

" vlel reisi General Smuts bir bcya • 
n!"Lta bulanarak demiştir kl: 

- Almanya bu defa Sovyt Rusyayı 
m .. ı:tub elmcdlrl takdirde tanıamlle 
nı.tlııb olaraktır, Japonlar tarafından 

ti• ldiye kadar kaunılmış olan muvar. 
,.,, h elleri büyumsememek lcııb eder. 
Canku Japonlar anc k dı müd:ıfaa 

nre\·zllrrlnl almı !ardır. Hindistan ve 
'tSırmanyad;ı.kl e.<1;ıs mevziler durmakta. 
d , . Hu yu harbin üzerinde buyuk teslr 
lr ·a edecek olan muharebelerin Orta • 
c·•rk, Hindi tan ve Hind Okı·ıuıusuncb 

(• te).ın etmbi muhtemeldir. 

hazırlanıyor 

Amerikalı 
m ütehassıslara 

göre vaziyet 
Saygon, 2 7 (A.A.) - Bazı A. 

men1can mütahassıslar Andaman a.. 
d~arınıın Japonlar tarafından alın. 
masını müttefik milletler için tehli~ 
keli sommçlar verebilecek bir hare. 
ket gibi saymaktfdırlnr. 

Bu haherıi veren Ameri:kan rad. 
yosu, ismi geçen adaların işgalinin 
Japonların l lindİ9tana kuşı geniı 
ölçüde b i r taarruz hazırlamıılkta o1. 

(Devaml 5 inci ıayfada) 

Gandi, Cripps ile 
iki saat konuştu 

lngilterenin 5 
lik an ' aşma 

madde
planı 

Yeni Delbi, 2'7 (A.A.) - Gandi bu. 
riln Crlpps ile lkl ssttan fazla konıış. 

mutlur. 
Anlaıma planı 

Berne, 27 (A.A.) - Ofi; 
Londradakl Hind mahfellerliıde dola. 

san \"e Xeue Zur<"htr 7..eltung ınzete l 
(Devaml 5 inci sayfada) 

Kral Boris 
Sof gaga 
dönüyor 

Bulgaristan ve 
Roman yada 

tevkifler yapıidı 
Londra, 27 (A.A.) - inanılır bir 

kaynaktan ötrenlldltlne ıöre Bulgar 
kralı Borfs, Führerln umumi karar. 
rihına yaptıtı ziyaretten Soryoya 
donmtk üzere yola çıkmıştır, 

Alınan ve Bulıar ba ını karşılıklı 
lltifatlula. dolup, taşıyor, 

Fakat Berlinde tahmin edildiğine 
ıiıre, kral Bor~-. ilk defa olarak Al. 
man ~klerl önünde boyun etmiş. 
tir ""- Sovyetler Blrlltl ile münase. 
beUer:lni kesmek llıcredlr. 

Bulra.rlstanda, Rusya aleyhinde 
bibük itinalarla nümayişler haıır. 

lanmıştır, 

Rus cephe.sinde harbetmek üzere 
rönüllü toplanması için de, ıcnls bir 

(Devamı S inci sayfada) 

Jaıt0nl:ırın lllhver kuvvetleri ile bir. 
ı lflltck planı muhakkak ki altüs' ola_ 
o ıklır. 

Almanya Ortaşarka yapacak oldutu 
L oumu ya Ru yaya karı>ı yapılacak o. 
l. n hucum sırasında, ) ahud ondan son. 
r. )'lpacaklır. 

ı\lmanyol bunlarda muvaffak olama. 
•ıtı talddirde kat'ı olarak yenllnıl:; ıa. 
'malıdır. :uuvarfak olur a Hlndlatana 

L tTu muanam bir yürüyüş yapacaktır. 
ıuut.t.dilder Orta.şarkı ıniıdafa.ı için 
tlin ra~·rellcrinl sarfeyleınelldlrler. 
Japonların Anılo.Saksoıılara kar1iı 

mr7dan okumasını General Smuts fU 

o1lmleltr llt ifade etmı,Ur: 

C Askeri waziyet ::ı 

Japonların harekatında 
yavaşla~a ve 

duraklamalar görnlnyor 
«Bu Japon milli cinnetinin en bil. 

'ilk te('tlllsldlr ... 

Andaman adaların
da 30 bin Hindli 

teslim olmuş 

Halbuki (Sovyet - Alman) cephesinde nasıl 
kış endişesi var idise uzakşark harb saha
sında da "yaz geliyor,, endişesi hakimdir 

Yazan: Emekli General K. o. 
- Pasifikte ve Uzakdoi:uda: 

Japon donanmasının seyir sahası 
dahilinde o1mıyan yollardan Birle. 

Nankln 28 (A.A.) - Be7anatta bu. tik Arnerlkaldarın yeni Zelanda ve 
lluıan Japon werl sözcüsü Andaman Avustralyaya kara ve bilhassa ha. 
atalarında bulunan ıo,ooo Hindli ıüba7 va takviyeılerile bazı harb nıalu. 
.._ erfnln mukavt,met etmeden tesil.m mcıi göndermek hususuda &arfet. 
eldaklarını bildirmiştir. mOkte ıolduık'ları gayretler istisna e-

diliree Pasifik du:rumunda yeni b ir 

Buıgarl•standa değişiklik yoktur ve Bırleşik Ame. 
riıkalıların büyük deniz ve hava ha. 

? 
zırlıklnrını h itama erdirip de Pas:. 

neler oluyor • fik O~anU3Unda Japo.n ·dô:ı'ran~~-
sına yukee.k sesle ve tam~ bı r lıfı1ij. 

l..ondra 28 (A.A.) - Stokholmden miyot!le meydan okufuağa -: kıı§lıya. 
Urenildltine göre Sofyaıla muhalefete caldluı tarih pek o 16ıdi"t "'y gibi 
IMDSU,, meb'uslar dün iki dda arala. • gÖl'Ünmetnckıtedir. fl_atta ttJc • 
....... ıöTü.şmeler Japmışlardır. bazı mütahassıslatı~~u tarz d 

Naı:.ırtar mecll.ıl dahi toplanmışlll'. m•vd;an .,,ı. .. """"'n :ı.u.ı, ..... ,:ı -.• 
\#f .... "( -

,,,... JL 

ha cvvc:!I mümkün olamıyacağından 
bahsetmekıto oldukları b irkaç gün 
ovve i b ir Va§İngton telgrafında 
okunmuştur. 

Ancaık, Japonların B inmanya ile 
Okyanu'!JVa adalarında gi rlşmit ol. 
duklnrı hardt.ederi süratle h itama 
c:rdirmıclerı için B irle ik Amerika 
kaygıı :ndan daha ba!jo]ca ve daha 
mücb i r bir ıobcb vardır ki o da 
mevsimd ı r. Avrupadaki ;ark cephe 
s inde müitaarrız taraf .için nasıl kış 
gelec ek d iy.e bir end işe var idiyse 
burada da ba'har \'e yazgeliyor, en. 
di.şeei hakimd ir. Ge.rçekten, Okya. 

\ISYa adaları hattı Ü tüvanın iizer in 
e veya hemen tarafeyninde bulun. 
ukları gibi B irmanya kıt'ael da bu 

{ Devaını 5 ""' -vı • .ı .. \ 

Balıkpazarının bugünkü hali 
Baııkpazarındilyım. Fakat, sanki bö7le 

detll de, KaııalıçarŞUlın Kuyumcular 
c.addmlne sapmış ıiblylm. Filhakika, 
kuyumcu ~name balıkcı e nııfı arasın. 
ela pek k büyük bir (ark kalmadı. Hat
Ui., Esnar Cemiyetleri ıelsl, bu )ki mes. 
lek erbabını ayni arma altında ve aynJ 
loncada toplarsa, sanırım ki, isabet eı.. 
mlş olacak. nilkkinların önüne ı;erllm~ş 
kmlz ve berrak Lablalıırdakl deıılx ma. 
l'lsi, altın rısı Te daha tiırlli renkk 

(Devamı 6 ncı sayfada) ---o----

Demiryola 
inşaata 

Ankara, 27 (Husuııi) - Nafia 
Vekill iğinden ald ığ ım malumata 
göre Diyarbakır - Cizre nattının 
Siird cLv~mndan Kurdalana kadar 
olan 160 lkı1ometrcl i k kesiminin in. 
~aatı ~a?1a~lanmış gibidir. Ray <lö. 
temeısı 1Şlerı de 7 7 nci kHometreye 
varmıı bulunmaktadır. F eN-İyatı 
daha ileri götürmek İç.in inşaat ha. 
ti_nde bUlunan bazı büyük. lc.öprüle. 
rın temam1anması 'belcleruncktcdir. 
Bu yıl eonlarına doiru ray dö,enme 
eine tc.'lcrar ba~3nacak Kurdalana 
kadar olan lkı,m:nın işletmeye açıl. 

(Devamı 5 inci ıayfada) 

Türk-Bulgar ticaret 
anlaşması 

Ankara, %'7 (A.A.) - Bir ruüddetten
berl Aııkarada müzakere edllen Turk • 
Bulıar ticaret ania.sması, buıün Bari 
r!cl1e Yeklletinde Tür.lı.Jye Cümhurı1eti 
na.mma Türk he7et.I murabhasıu;ı reisi, 
Harlcl7e \'eklleti Umuın KiUbi birlncl 
mu.avlol, blrln<'I ınnıf orta elci Cevad 
Aç•alın l'e Tlcartt Veklletl Mü.~tesar 
Vriı:IU Cahid Zamanıll lle Bulcarlstaıı 
namına Bulg-ar ma labatcüurı ''ançef 
Te ticaret heyeti reisi, Bulıar Milli Ban. 
kası müdürlerindtn ToŞ('f araaında im. 
za edllmlşUr. 

--<>---

iki amele zehir~endi 

• 

Bu akan au ddildlr tl'ıker fabrikalarının birinde borulardan •11rcı.ı ı:~lbıde 

f<'lı:er 

Ji.ııbra, 27 m~ıai) - Tbrltl;re '"1ı:er 
labrlkalan anonim &lrltel!.nln umumi 
hl'yetı, bvıün senelik toplantısını yap
mıştır. 

akıyor , 

idare mecl!Q t&arfından umumi he. 
yete sunulan nı>ora cörr şirket., daha 
errelkl iki senede olılutu gibi 19U sene. 

(Devaml S inci sayfada) 

Harb başlayalıdanberi 
145.000 kilometre yol 

kateden orkestra 
Dün şehrimize gelen büyük E erlin orkestra· 

sının şefi neler anlatıyor ? 
Alma.nyanın en mühim maslld tesek. 

küllerinden biri olan <ı Berllner Kammer 
Orohestera dün sabah şehrimize ıel

mlştir. 

26 muslklşln n müteşekkil bulunan 
bu orkestra Alman:ranın deicrli orkes. 
tra şeflerlnden Profesör nıı.rı von Ben 

(Devamı 3/ 1 de) 

Tnrkiye iş Bankası 
umumı heyeti toplandı 

J-·· -·- l 
f 

,-

1 
YMlkul~de l\lahıtn sokntında Tcmlk · ,. 

fabrika mda dün &'C<'c bir kişinin ölü. 
mile ntt.iceleııen bir zelılrlcnme hiıdl. 
sesi olmuştur. Bu l:ıbrlkada çalışan a. 
mtlelcrden Osm:ın vernik .k:ız:mınd:ı. !şHe 
ıne.şıul olurken lr.:ımn pııtıamı , intişar 

eden tthlrtl klm1·e,•i maddeleri 
amelenin ölümiıne srbeb olmuştur. Bu 
eım~da Oıımanla beraber ealış:m 1'7 ya _ 
larmda bir çıralt da ayni m:u-.h'lelerin 
ko;lrlle &t,blrlenmiş Ye bıı taneye lt:ıldı. 
...ı11ustı.r. 

Türkiye lı Bankası merkezi blnıuı 
~nkarn. 27 (Hususi) -Türkiye lı Banltuı umumi heyeti bugün 

Ankara merkez bina~ında senelik toplantısını yapmııtır. 
Toplantıda idare heyeti raporu okunmuş, umumi ibra heyeti. lda. 

:re Mec1iıi Reisli~· ne eek.i Har le.iye Nazırlaıından Ahmed Ncsimi'yi 
ıeçm~T • 
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r Hergün 
Şark cephesinde 
Bahar yaklaşırken 
İki tarafın hazırlık 
Ve iddiaları 

\.---Ekrem Up.klııll 

~ Bealmlt Bakaleı 

lY. oakon radyosu Alınan ordusu. 
nun 1aarrıu hazırlıklarına. baş. 

la.dıtı ka.naa.thıdedlr. 

Baltıktan Azab kadar 1500 klloımet. 

relik bir sah&da aoğUk el'an sıfırın a.1-
tmd.ı, 30 ile 40 arasında dolaşıyor, kar 

tırlı02Sı 4iddetiııden hfoblr teY kaybet. 
mem4tir. 

Derlin hcsab edl:ror: 
C<'l'akvim bahAn.nm ıablat baharına 

uy~ ,akacağını gösteren. ortada hlç 
bir bellrt.1 yok, bu gidişle soğ'uk ve k.ar 
Nlsa.ıııo 1511>Dıma kadar sürebilir.» 

Konfucius söylüyor -- r 
Değiştirilmesi 
Düşünülen ay 
Adlarına dair 

1 Düşünce 1 
'\.. Burhan Cahid _J 
~ öy, kasaba sokak adbrınıu mti_ 

h.lm sebeb olmadan deği.}.iril • 
mesinl dogru bulmam. Çünkü bu yuz. 

den ''* karışıklıklar olııyor. Anadolu 
ı,tnde öyle kasab.ılarunuı wr ki bazıları 
iki, üç a.d taşıyor. Hatta post4 idaresi 
itile pşınyor, işler ıen ~yor. ı:ıokalı: 
adları da böyle. Balkın 7ıllardıı.nberl 
beJledJf:'• adları bir ka.rarla lle ... i •il ive 
rlyoruz. Fa.kat yeni ad ki.tıd • u:ıund: 
kalıyor. Balk gene blldltlni okuyor. 

Soğl!k De kar Nisanın sonuna kadar 
sürerse çamurun kuruması Mayısın or. 
ta1;ını lı lacaUır, esasen tank fu"k.ala.n-
11Ul mev«"Ud olmadıtı ıamanlarda. bile 
Ru,.yada l\layısın iklııcl haftasmdan ev. 
ve! asltrri h.areöt yapıldığl ıörülme. 

mlştir. 

Reddedilmesi elinde olmı7an $eyi atenmeden, kenW ihtiyarınla verirsen bu 
takdlnfe Ud tı.uıuıe temııı edersin. 

Bunlardan biri cliişmaıııuı dost yapabilmek lhthnalıJir. ikfncfs de nefis ıs. 
111etıni k.onım.ak faydasıdır. 

Bir asll\'lan fazla ömrü olan Cuıirgan 
bir zama.n Ulu.köy oldu. Herkes gı-n e E. 
mlr;-3.n dedi. Son bir kararla b!! sefer 
1'-llr&iin oldu. Fakat hepimi:& C'CDe Emir 
giın.dan şaşmıyoruz. Şişllııln bir Cabl 
caddesi vardı. RumelJ caddesi olmuş. 
Kimsen.in haberi ye>k. Buna benzer yüz. 
lercesi sayılabWr. --·------..... M--......... ____ ._..,:.:::--------------.... ------..... --------------·--·------------------------------------------

Bu vaziyette büyük birlikler.in lwntl. 
danıı.bilmelerl için önümüzde daha iki 
aylık bir uıman bulunduğu.na göre Mos
kennm kanaati blr esasa dar.s.nıyorsa 
uldırı hazırlıkları biraz erken başhmı,ş 

saytlmaz mı? 

l Şehir aberle -1. J 
Sayın dostumuz İzm1r meb'usu Relik 

incenin yeni bir 1eklifl var. On iki ay. 
dan dördünün adl:Lrını def;lştll'm~k fllı:
rindedlr. Teklife ı-öre Teşrinievvel ayına 
sa.dece Teşrin; TeşrinJsani ayına J{aı;un, 
KAnwıuevvel ayına Ocak, Kfr.nunusanl 
ayına İlkay denmesi muvafıktır. Şehrimizde iş 

ve işçi bulma 
büroları kuru:uyor 

Belki evet, belki hayır, faka' ıae olur. 
sa olsun MoskoYanın lddlasma göre Al. 
maıı han kavvetleri fa.allyet.lerinl bti.. 
tün kış mevsimi esııasında gorülınemlş 
derecede artadıkları gibi dolaşma saha
larını ıaemlek.eı içerilerine doiru gittik.. 
~ da.h:ı. ram ıenlşletmeye b;ı.şlaınışlar_ BüTolar iııizlere iı, İfçi 
cl•r, ayni zamanda da cephe ı-eı-islnde arayanlara İ§çi, evlere 

Esnaf -cemiyetlerinin 
yardım teşkilatı dnn 

senelik kongresini yaptı 
dlıtlenmekte ola.n kuvvetler tedricen lle. hizmetçi Ve mürebbiye Dün öğ!eıdeın fılonra esnaf cemi- 13516 dıır. 916 al hastaneye yatırıl 
rl:re dotnı sürülmektedir. Diler taraf- bulacak, bunlaTın ahlaki yetleri mü;ıtereık yardım teşkilatı m.1§. 222 kişinin radyoekopi ve 442 
tan kış harbi başında vazifesinden ay. drırumndan mes'ul olacaklar E.m.inÖ'llıÜ Halk.evinde yJilllık. tıplamı. hastan ın dıa. ra.dyoğrafileri alınmış.. 
rümış olıı.n Marey.ıl Brııuchich yeni ft sını yapmıştır. Toplantıya muhtelif tır . Geçen ~e içinde d'oğum servi 
miihlm bir vazifeyi üzerine aldığı ılbl lı Kanuınuna göre kalabalık şe. esnaf ~~rine mensuh mü- 6 i d.e 61 dOğum yapmıştır. Geçen 
l'CJle kış harbi başında hastaııtı dolayı. hirllerde kurulması d'e'?lpiş eıdilen «iş messililer i.ştirak e.tJnİ!,\tir. Kongre re ı senı: içinde yapılan ameliyatların 
l'ile Ahnanyaya döaen cenub et-Phesi ku. ve işçi blilma» bürolarının faal iye. itlri ğ i ne otelciler cemiyetinckın Ha. sayısı 31 7 d.ir. Geçen bir sene için. 
ınaıtdanı Yon ıtuşted de vazl1esinln ba.- te geçrn.os:L Lçln alaka.da.rl..rca ınü. lid Erıt.ekiın '\"C bakkaOar cemiyetin. de teşeklkıillle 42.822 lira vaıridat 
91na gelmlştir. hi:m. bir ni.zamname haz;ıianm•kta.. don Sa.Um, ıkat i b-liklere de garson. temin eıdilmş, bwıun 32.5 78 lirası 
Şüphe yok kl, bütün bu hareketler dır. lar ~yetin.den Mehmed Dilman. yeni seıneyıe devredilm i şti.r. 

L.--ıldanma.nın başladıtım rösterir, fa. K --" - -_n_ .__ b" 1 b. 1.1.. k sabi ı' tı' d Öm- Koç .._... u;~~ ou ~ro ara !massa , a aT oeım ye_ n. en . ....~.. .. Yardım lheyetinin mıu:amdat ve 
kat hakiki bankit henüz pek mak ola.. §Chi:rderd'e buJuıııa:n k.imBesiz kadın. j ve MemdUh seçılmı şlexdı ~. D~nku muhasebe ıraporlarınden eonra mü. 
caktlr. iar alınacak "Y'C kısa bir kur.su müte. I toplant·da, beş y:ldanberı faalıyet. al<lb1e . ku b 

Şimdiki halde fkl tarafı da heın ha. akıb tal~b ed'ilen ailelıere hi.zmeıtçi te buılu.na:n yard'1m teşekıkü1ünün rd • rın r~poru. ıo nm~ v_e tu~. 
zirlıkıta, hem de kış harbinin bilanço- ve müııebıbiye olanak verilec~lder- hastane ve heyeti sıhhiye idaresi li~ .90d~ral ~z_e.tıtı'umumB ıy~~-lı'fel_::. 
• +- -...:.- • !bak _ .ı ld - f ı· nen ın 'etıı .ını J ş r. u ~l:'K ..... sunu yapmak ... &'O•..;roruz. dır. ım ırrııaaın yapmış o ut,"ll aa ıye. da ·kk"t·· ~· k ,1 •-- - n•- __ 1,_ n __ :ı_ __ 1 _]:1 1 · b 1 · b. h ,_ l k b' meyıamn , teşe u un geııece yl Alman ...... ı-ore: D'U.l'OtaTa ıır>a.ou ea1.1en erın e e. tın ı r uıa~ası yapı ara ır sene. . • . • . . . 
ıtusyanm ümldl. kendisinin defalarca diye hdcirr&ıri taırafından •thhi m~ li:k bütçe heyeti umucniyeye aT7.K>lun ıç.ınd~kı f~~etınde ı~kışaf eld.e :· 

tı-krar ettiği gibi bahara Jtaılar kaybet. ayeneleri yaprlacak ve kendiler;ne ı muş ve mü.~ıbereken kaıbuJ olunmuş.. dıle~ı~~ı .~~. ba2.1 1ü~~lu tedbır 
mlş olduğu bütün toprakları geri alarak de ayrıca birer bonservi' verH:eçek. tur. ler ılen ıru.ru1muş ve yenı ıdare he-
şarki Prusyay,a dayanmaktı. bu ümiclle t ir. j 93 7 Maıyı.sndanberi 5.2 bin kü7 yeıtinde~ yeni. g~lir kaynakları bu. 
J\lattŞal Kışa e1 uzattı. Mareşal Kış ta Belediye i:kıt ı s.ad müdürlüğüm:e j sur esnaf müracaat etmış 282 8 ı lun'?1~s ısteınımış~r.. Bund~n. sonra 
14'7 111aanberl blıiktlrnltı kunetinl fi$. haz ı rlB;na~ iş ve işçi buılıma n izam.. ~~staneye yatınl~ıştır. 1941 yılı 1 yenı ıdare heyetı nın seçımı yapıl. 
lnrara.k nerı atıldı, fakat neticede mat. namesi hır müddet evvd İktısad ıçınde ya.pıla.n muracaatların sayısı mıştır. 
lüb oldu. şimdi baha.nn önünde yere Vekakıtine gönder.ilmiştir. Bu ni~ -· - -------------
etllmek üzeredir. zanınamede kendilerine iş bulunan... Yeni yaz saatine Q e} sahibi İ}e katibi 
R~aya röre: la.r<lan •bürıdla.rdan alacağı para Jle göre mekteblerin müşterinin 1.000 
ıtış saldırısı kaybedilen toprakları ıre- işç.i veril~ mü~sese ve aileler1e 

rı atarak Alman:rım yıkmaya muvaffak yapılacak mukave1eıer tasrih edil. ders saatleri Hrasını çalmışlar 
lamam~ da düşm.am yıpratmış, eepbe miştir. .. ..... v.. .. .. 1 Nisan Çarşamba ~ününden iti. Evvelki gece, Beyoğlunda bir o. 
ıcrtstnde 'birWUrd!tı 200 rırltadan 70 ta. İk.tıısad Müdurtlügllllu~. kiontroiu baren yaz saatinin tatbik ecl ilmeğe teı1Cle çok cüretkarane işlenCJı bir 
nesini kullanmaya ınecb11! etmiştir. Bu aftı nda .ça!~~~akb 1Lan bu_:~~· der- başlanaceğl'l'll yazmı~ık. h rıs ızlık vak'ası cereyan etm1ştır. 
itibarla RusYa. düşmanın mü<;takbclı1:1- cli1doeri ı.şıçı erm • 1 r aıM>a 1 kl ı d'll- ı Bu münasebetle ıehrimizdek.i o. Taşradan mal almak ÜZeJte fei}ırimi.. 
drrııoımı büyük blr ıtJmadla bcldlyeb ·• rumlarından ~ u tuıtuoıaca ar iT. ze gelen Arif dında biır zaıt, evve-L 

Kim hatlı, kim haksız, l'd i.iç ay son. Vekale~e gönderilen nizamname 1 bJiluda de.Slere başlama za~a.nı ki gece Beyoğhında.ki otelleııden bi. 
ra anlıyacağız, şlmdidrn anlaşılan bir ta:sdik ed·ildikteın &0nra d~hal icah da Maarif Müdürlüğünce yemden rine miufir olıınuştur. 
hakikat varsa o ela Od tamın bu kesin eden teışlr:ilatın yapılmasına haışla. teslıit edihniştir. . Taşra.lı tüccar, ayni gece helaya 
botuşmayı esas -ttibarile yalnı.s kendi oacaıktıır. Şehrimizd~ kunıılacak o- Şehrim.izde tek tıedrısa.t yap~n gitımıek üzel'e oda-sında·n ayYııhnış 
kuvft'tlerl ile yapmak zorunda kaldıkla- lan bu hürollardan ılki Beyoğlu ka. t.ise ve otta okullaroa. sabhleyın ive 90k kısa bir zaman sıonra da dön 
nılır, z'!ra başb Bııl:a,rlstan olmak iiZc. zasında faıı!Piyete geçecek mütea. der.slere saat 9,30 da başlanacak. düğü vallciıt cebinde bulunan külli.. 
re MihV6'1n küçük ortakları fazla kan kıben. •buınllaım adedi artırılacak. ve 15,30 da dersler nihayet bulacak yedi mikıtar.daki paraların içinden 
Ter&isfne pek tatarlar olmadıkları gibi, tır. ur. ÇiPt ıtodrisat yapan okulların 1000 liranl'tl çalınmış olduğumu bay 
Rosyanm taraftarlarının bütün ~'f'İk. birinci kıısımları 1&haMeyin saat retle gö~T. 
ltrhıe ratmen lnı-ııtere başlıca ümidini lhtikAr Jlpan kadın 8 30 da demlere başlaıyacak 12,45 e Avdeıtte, yabtığı <><lanın korido. 
tetttı eden ordU5nnu siiphell bir tt>şeb. . . • v· • k~dar d~am edecek, öğleden son. rund'a oıtel .saıhibi ile Jcatihine raat. 
büste harea,_yı ihtiyatlı btr haı'l•ket ŞıWen getirdıgı 3335 kıloluk . _ı._ 13 ,___ la ?ayaın Arif 'bu tesadüf üııerine para. 

.. ••ttr b• ~- f L•• .. •• •• ç ıra.ki aer9teTe oe 9!1.at te °"f na. d la 
batmaya henm yanaşmam.., • D' ıK.amyon m_na~~a .ıt.or:ııurunıu ar. k 17 15 d ih yet verilecektir. }arın bu a am r t.arafıından aşırıL 

I Zl, / şarnbada fah ış fıatla, ikı }osu 12 ku. ca • e n a mış olduğuna hükmeotmiş otıelci i1e 
~ kt!llln ak.uail ru .. ta.n halka fı.atarken yakalanan kAatı'bı' nı· sıkışttn:nı.,tır. Bu .. rada za. C!7 7 >: ı·•••••••••••••••••••ı•••••H••••••••H•••••••, y ~ 

Kahveler beyannameli oldu 
w d akla a iade edildi gun an s yan 

EvveDd giin, Emn.lyet l\lüdürlütü 
mali polis ve kaçaltçılık l>ıirosu memur. 
tarı ta.rafı.nclan yapılan bir cünııümeş. 
hud sonunda Şi!!lide halasörp:zJ cad-
de~nde kuru kahvecilik µııan Kizım 

Akıncı adında birinin evindi= ve d~. 
nııf:la 14 çuvaJ kahve ve l'1 kilo çay bu. 

lunduğunu yannıştık. 

:\lüsadere olunan 14 ÇU'\'&) kahveye 
• ıl4 

cuçlunun beyanname ~rdiği anlaş ı.. 

Hikmet iıSminde bir kadının muha- \ bııtaya da müracaat edeceğini söy. 

kemesi , nuınarah mitli koru:nı:na ·==·· Pazartesı· gecesı· leyen miccaıra otelci ile kt.t.ibi: 
rnahkeınesinde dün neticelenmiştir. «- Aman mesıleyi bu kadaır bil. 
Mahkeme. suçluyu 30 lira pnra c~ • k d 1 yütme ... b iz bu parayı sana ceste. 
zaslna mahkum ed'erek., .kömürlerin ~ an 1 cesıte öderiz, hat.ta b ir de adi sen.ed 
müısadeııcsine karar venniıtir. • -takdim ederiz •.• » dem iş.llerdir. 

l_A_sk_erllk işleri 
Şubeye davet 

Beşiktaş As. Şubesinden: 

1 

Emeıkll deniz önyüzbaşısı Çorlulıı Se
fer thı Mustafa (1739). 

İstanbul Müftülüğünden: Bu tevil ka~ısında teklifi kabul 
80/Marl/94.2 pazarte.sıı. günü Rebi. eder gilhi. görunen Arif bu adamla. 

ülevvel a:rmm on ikisine mii.9afilf ol. rın elind~.n •bu yolda bir sened almış 
duj'undıan &ıümü.zdekl .raza.r ~il V>e mütea.kıfbeın zahıtaya müracaa.t 
akşamı (Pazartesi ıecesf) Mevlidi ne.. ed·erek başına gıelenleri anla.tmı~tlT. 
bevi olduğu ilan olunur. Zabıtta dbEd sahibi ile katibi ya. 

\ kalamış ve vak'anın tahkik.atına 
'···•••••••••••••••••••• ••••••••• •••••• ..,.. •••-"" başlamıştır. 

Olur mu? 
Kitabcılar frangı 

kaç kuruştan 
hesablı yor lar 

Dün maf.baamrza ırelH bir olnı
yucumuz bize şunları anlattı: 

«- Harbin birçok m:ı4deler üze. 
rinde olduğu ı-lbl kltab Iiatlan üze. 
rinde de tesiri oldu. Bu 1üzden ha
riçten memlekeUllılR cetlrilen )'a. 
ba.ncı dilden kitabların flatları da 
kltabcıJar tarafından % 2t kadar ar. 
tırıldı. Bu ye.ni IiaUar, naşirler ta
rafından kitablann üzerine vurulan 
damgalarla. taylo ed.fJmektedir. Diter 
taraftan Beyoğlu kUabcıJarı. bu artı • 
rıl.mış fiatlarla. tatmin edilmemiş o. 

lacAklat kJ frank tiatlarmı 6 kıırıış.. 

'kın ye<li knru,şa çıkardılar, Bu nzl. 
yet luıl'$ısında dün 20 franklık kü.. 
çük bir kitabı 26 fr&.JU: üzerinden ve 
beher frank '1 kuruş he:sablle alabil
dim. Bu vaziyet memlckeı kültürünü 
baltalamakf..adır. Frank borsa flatıa. 
Tuıılan neye iki buçuk misli fazla 
hesablanıyor? Bunu öğrenmek iste. 
rim.ıı 

\... J 

Annesini b · ğmaktan 
• 

vazgeçmış amma 
müceviterlerini 

aşırmış 1 
Anasının servetini tehd.icl ve zor 

Ay adları arasında. iki.si vardır ki bir 
birini takib ederler ve birinci, ikinci 
diye ayrüırlar. Teşrinler ve Kanunlar. 
Bu aylara tstildiUerini ıı:azandırm:ık ve 
blrbirlnden ayırma.k doğru olur. Refik 
İnce dostum.uzun bu aylar iı.Jo buldu~u 
adlar da dil b:ıkımından olduğu kadar 
mevsim bakımından da uygundur. Tl'S. 
rlnlerin birinci ıı.yı gene Teşrin diye 
.kalıyor. İldocl ayı Kasım Qluyor. Kasım 
Türk çl(tçlsicln adeta yılbaşıdır. Bağ, 

bahçe muka~eleleri Kasım da tazelenir. 
EvJenweler, düğünler Kasımda. yapılır. 

Yeni yıl zlraatine Kasımda başlanrr. Ha 
sılı Kasım Türk hayatında bir lıa.relı.e' 

ve bettkei noktasıdır. Onnn için İklncl 
teşri.Din Kasım olmasında tam b;r ısa. 

bet vardır. İldnciki.nunun İlk ay olması 
da pek tabiidir. Yılın ilk ıywa İklncika 
nun demekte mi.na. 1oktu.. Bu itibarla 
bu da derhal kabul eillllr. Yalnız Blrin
cikinuna verilen Ocak adııun eski tabir. 
le vechi tesmlycslni pek bwa.yallladım. 
Sayın adliyeemiz acaba o nyda ocak. 

lann yanmağa başladığına mı l53ret e~ 
mek istiyor.? Bana kalırsa. mademki Teş 
rl.nlerin biri Kasım olup bırl kalıyor, 

Kanunların da biri ilk olııp biri oldutu 
g ibi kalabilir. Yahud biri lıkay olduğa 
gibi biri de Sonay olabilir. Fakat bence 
Teşrin ılbi Kanun da tek o!arak kal. 
malı. Çünkü onun da zihhıdc yer etml~ 
bir kış m&na.sı var.ili'. O zaman sıra ile 
ayları şövle sayablllrlz. Eylül. Teşrin, 

Kasım, Kanuni 

JJ,ıelıan Cahid ............ :reş·e;·k:i<ür ......... .. 
Aziz ölümüs Dr. Hüseyin Su.ad Be1ln 

cenaze meraslnılne iştir.ık eden bütün 
dostlarımıza saym Orccneral 1 abret&iıı 
Alt.ayla meQ?lıi'a Jı:adu ıetmek lüyfmı
da bulunan Vali ft &lrdiye Reisi sayın 
Lulfi Kırda.ra ve oelenk ıinderen İST. 
Belediyesile Sehlr Tiyatrosuna ve Slp.'\.hl 

OO'lğına ye mektu.bla, ıeJgraflıı. keder. 
l.t•rlmiıe iştirak eden zevata ve büttln 
matbuata a.trab:danmu namına U1Jek. 
kürlerimlzin ibl5. jimı muhfa'tm g:ı:ı:el.e
ni'.ıden rica ederiz • 

Refikası~ Suad 
Bacanağı Züh«i Billmer 
Oğlu Saffet Yalçın 

la gaısıbeden ha.yırlı ıcl 'I) bh evıladın 
duruşmasına 1 .nd ıığırceza mahke.. 

mesinde diüın baelanılmıştır. Hadise 
n.tn su.ç!U1Su l!o5tra boyacısı Mdı. 
med, BeşiJdta~ UDJncaova cadde

afode 9-0 numaralı evde baba.sı 
Hasan ve anası Cemile ie birlikte 
oıurmalttaıchır. İddiaya :ıazaran, bir 

akşam serbeı:ıt bir ka.dın olan ana. 
smın odasına girmiş ve tehdid ede. 
rek 30 gi.imüş liras;Je, dfüt beşibir. 

1 
yıerd\eısini,ailltı pırlanta yüZ'iik ve 40 it. A U Y U 
li •a kağıd parasını alnHşt.ıT. Sonra --------------
Üskıi.idara fira.r eden maa:nuın, para. CUMARTESİ 28/3/19!12 

lan ~rada burada yemiş, nihayet 
anas:nın hadiseden polisi haberdar 
eıtmesi üzerine yakayı ele vermiş. 
tir. 

M~uın ise, mahkemede yapıl.an 

90rgU9Wlda hadisede bir diğer şah
sın da metlhaldar olduğunu il~ri 
sürmüş ve demi~ir ki: 

«- Beni bu ıruı;;u işlemeğe e'\:İ. 
m.irzin kiracısı Muhsin teşvik etti. 

Anam Ceani) İsminde bir adama 

metreslik edi}~or ve bütıün sen•etini 
ona yediriyo.rdu. für gün Muhsin 

7.30: Saai a:rarı. '1.33: Mar~lar l:Pl.), 
'7.45: Ajaos haberleri. 8/8.30: Senfonik 
mü.zilt <PL), 13.30: Sa.at. ayarı. 13.33~ 

Karışık oymı ll:ı.vaları. 13.45: A.iau.s ha. 
bcrlet"i, 14/14.30: Riya:;eUcümhur ban. 
dosu, 18: Saa.i aprı, 18.03: Radyo ço. 
cuk Jdiibii. 18.45: Zira.'\t takvimi, 1s.ss: 
Radyo dans orkestrasının her telden 
prOgTamt, 19.30: Su.t ayan vr: ajans 
haberleri, 19.45: Kahramanlık destan • 
la.rı, 19.55: Rumeli t.iirkülerl, 20.15: 

ğııdan mallar 1lendislne iade edilmiştir. 

TAKVIM • Mart 

. EmekU ılenla ciiYerie :rüzbaşısı Meh. 
med otlu Mebmeıl Cemil Ba.ymdır 
(lt40). 

Yedek top tetmenı Ahmed otlu Fa:ul 
KıbnS (4338'). 

( iSTER 
iSTER 

iNAN, 
INANMAI 

l 
bana: 

<<- Bu paralan başka-81 yiyeceği 
ne biz yiyelim ananı boğup para. 

ları aılabm.» Dedi. Ben de bu fik-

Radl'U ıazetesl, !0.45: Koşma ve se ,. 
mailer, 21: (T&narecl kOD1J$UYOr), 
?1.15: Dinleyici istekleri. 21.45: (Kahra. 
mantık menlı.lbeleri), 22: Radyo salon 
orkestrası, 22.30: Saat ayarı, r.şans ha. 
bl'rleri ve borsalar. 

Rumi scu• 28 Arabi fta. 

ıa.:ıa Cumartesi 
13!11 - -Mart Reaıui ••:ı• Ku•m 

15 1942 141 

l. Lıf\ıE.Ş R. evvel İM:>A" 

::.. o. .s. ı.J. 

ı; 00 10 (, ou 
11 21 09 '° 

ôtle llcindi Alceam Yattıı T. s. ıJ, 

:~ı~ 
s. v. 

E· ll. 19 15 61 ao 
02 ~ V. ti 60 » aı l~ - 1 8;,ı 

' 

Bu sühlylarm pek aoeıle pbemlze 
müracaatları ilin olunur. 

Şubeye çağırılanlar 
Beyoilu Yeril As. Ş. BıJk. lıl'mdan: 
Apğıda ııuufı Te rüt.besl 19zılı Yıl. 

Sb. ların acele pl)eye m.üncaatlan ilin 
ehmur. 

Yd. Tep. Ttm.. Ali Kemal oflu ZeJd 
Kunrealp (52'758). 

Yel. Tap. Tim. Basan otlu İsmail UY. 
pr be 131 (53'730). 

Fatih As. Şube&l.nden: 
P. Yb. Nuri 324/101 şubeye müraca

Mt. 

Dün ma.tbaa.mıza, hırpani kılıklı bir 

adam ıeldi: 

«- Şikayetim -var, dedi. Ben ağır 

işçi sayılırım, halbuki bana. gllnde 300 

ıram etmek veriyorlar. YetJ.ımlyon 

Ne iş yaptıi'mı sorduk. 

«- Dilenciyim! ıı 

Cevabını verclf. BaJ?e' etmemiz ii,. 
zerine dedi ki: 

c- Sab:ıhleybı Fatihten başlıyarak. 
akşamın ıeo saatlerine kadar NJşanta. 

tına kaıdar dolaşıyorum. Bu dolaşmak 
beni Pok acıktırıyor. Bana da alır işç.I 

brnesi vermeleri l~n cazeteye bir teY 
7uıverln!11 

iSTER 
iSTER 

iNAN 
iNAN MA! 

~---------------------------------

re kandını. Gece anamln odasına 
giı'Clik, MUhsin saçlarından ve kolun 
daın yakalad1. Onu boğmak kaıra. 
rından vazgeçtıik amma; be:n belin
deki altıınlarla; yüzüklerıni ve pa-: 

raısını aldım. Sonra da Üsküdara 

k~tık.» 

Melbm•ecl eözlerini şöyle bitirmiş 

tir: 

«- Bir cahimktir et.tim, ben 

affedin bay reis.» 

Durupna, p.hidterin celhi 
başka güne lbıraklmıştır. 

ic; i [I 

lstanbul borsası -····-27/3/942 açılış _ kap~ fialları 

ÇEKLER 
Açılış ve iuJ)AlllŞ 

Londra l Sterlin 5.22 
~ew.York 100 Dolar 13!.20 
Cenevre lOO İsYiçre F?. 31.365 
Madrid 100 reçeta 12.39 
Stokholm ıoe t~ Kr. 30.'72 

Esham ve Tahvili' 

Sn·as • Erzurıım 2.'7 19.90 
Aslan Çimento 13.30 

\.. J 
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iktisadi vatanperverlik 

Tembel ve miskin insan 
Harb başlagalıdanberi 
145.000 kilometre gol 

kat eden orkestra 
tipi tarihe karışmalı! ( B&f tarafı J inci sayfada) ı' de F ramıı1 tiyat.rosunda ver!lceekUr. birçok yerl .. nle konser verdlflnt w 111 

rJyas · 1 altıııd ~ır. Konserlerin pro•rıı.mı ~utlur: konse!'lett Avruııanın şlma.Jindr No""' 

V f d k .... ı k 1 J ğ d d • k d ••} Or1lestr&nın şcbr mll.t' ıcelmes: muna- B:r ncl kısım: J - :uoıarl: Sercııad, te TrondhJrm şehrinden başll7&ft 
atana C a ar.J lazım O.:..U U evre e l t Sa en kuvvetli ffil el- betile duıı saat on uldr 1ol.atlı~ ııı 0 .1 % - Doonak: Cırand ~eren:ı.de, 3 carbında Pomklulekl Ll:ı:bou şehrine"' 
lerin neler yapabileceklerini görüyoruz. iktısa.:ii Vata .. perver.İk telılnde nıııtbuıı.ı mumr .;illerı şrref ne lfaend~I. Su m:ı ikisi, 4 - llaydn; l..a lsııanvada Madrid, Gırnata, Tolcdo teli 

b.,- kabul r sml ıı-r..ıb eJıtııı:~ lr Uı- nr scııfu·ıl"l. nne ka.1ar u1andıtını soylemektrdir. 
ma :l....i Ve manevi refahı yüksek İnsanı a:.-t .1 İşi Jir Bu kabul rrsmlndr bulunan nıuh:ırrl İk nrl kısım: 5 - \'hıd:II: Br vo, Adeta Awupayı del-retmiş ol n prolr 

Ah d il d. B 
r!ml k • Ko~<lıM'. Şva'er taraflarından. G - ıt0r bıı lıarb çıkıı.lıdanberi tam soe ku 

ı Ol' ""'1.1'1. şef, rroı •'>')r ilan, \ion az·Qn .• me am l QŞ ".lr Ha ·an: I>'ğer b r 5Cnfonl, 7 - {'orrlli, lit'r verdiıinl ve bu konsl'rlerl vermd ~ ~nda 114" goruşmu.«ür. l\Iunı:ı lf'yh Uı-
t.. 8 - Racbrr, 9 - Pres?>lı:f. için 145 000 ldlometre )Ol kate·tı~tnl • 

:j: nsıwun hem bütünün, bem ele k• dl IL'eılMllmlıd aldatauyahm. MllleUmlz'sene oldutu halde oturdu!u evd~ temiz ı>aslarını şu surt'llf' " ılatıııışlır: Bu orkestrada 19 krmıın ~e ; sesli !atıyor. 
& dishı.lu menfaa.&.lni d&i~ıınDltıl :ı.a 1 tehlike zamanında, hayatı, ~erdi bahse bir oda, b:ıhçe lıoştsindeki pis l'bdeıst • • «- TurL yeye ilk d ta geli~o um. ıı.let vaı4Jır. A' rıl'a 18 lnrl :ısra aid miı. «Son Posta, Berllner Kanıme; 
rım oldatwıdan bab.8eden bundan ev. mcvı.u olJu~ tehlikeli anlarda. hiç bir hane 1erlne temlı bir beli.. ç:ımur ve Giheı m1'nJ•L:rtinlu ıe dıtırndeıı ve bu. zik p:ırçıları ç.alınacalıtır, OSC'~e memlekeUmh:de muvaffakı., 
velki yazmıda iktıaadi val.anpenerifk milletin ıi.teremi"Jeceti 1'edakarlıtı ıös. bal.ak bahçede iki temir tarh ile uc,. rad:ı kun,.er Vf'reoetinıılen dola, ı krndl. Profesör \'on Ben da :IDD zam.anlarda 1 yetlu dilrr. (,. T. 

m n.11unu a>•ınlatmıya 0211$mıştım.lterlr; rece ıündıb uyku yüz:ü ıorıne. çiçek yapmıya fırsat bulamamıştır. (un., rnı clddeıı babt.ıyar addl'diyoruın Turk
Yalnız kendi menfaati beaabın:ı çalıpn1c&eo 'bir lnn.nüstö ra:ıl!~ .sarfeolel'. Fa-ıkü bir iki sene sonra oradan ıldr.ceainl(len o kıı.iar ııcver!m ki bunu size tarif 

iManlar ve kavlınle-r na ıl lnsanlıta, vaJlı:al bu tehllk• ,.amanmrı ceçtl ınl, be •. di.ışünmekte, nasıl olu bu k n umanın edemenı. Guzeı ist.anb..ıla sabalıh·ln çı_ 
tan& zarar ver:rlenıe, ~h.si menfaatinlıplml&ln için,. sükunetin venl'ti bir rl.'. gt"Çecetlnl. 1stanbulda rahata kuuş:ı_~kışunıa bl'nı gaşyetmı.,Ur. 
di.işıınmı)c-rtk ~vekkü1e ve mlskinlltelhav~ çölı'.rr: uiuı.• -ah:ıt vr ı.enıbcl ha.,catını ummakt.adır. Sevllh"ti 1 nı·· • .. ~ , ~ m 2 usun su ıı. Dottııdan 
b~ vuran ınaan da vatan" ve lnsanlıia ,.atın, asıarı ve ha.tti ~erli ha7.1tın kul. Ben bu )a1ınuia u-mbc:lfk Ye mlsıdnlık dotruwa r d 11 . .. . . , o :ra an ce. yoruz. Ork~tra 
fayd.:&lı oLuııu, Bu ılbl a.d.ımlar uml. felalalltf, onun ,ıır1 ve siikCınu ıozü -~· rlndt bir tncelf'ıııe yapmak lst.f:ml • ı6 • 
yt'lın hll91"'5tdırlar. Bunlar baraket .elmibde canlanır yor; bunların köiltrınl ve sebebl~rlıılfn~ mu.,n!şlna.sıa.n mün:kkebdlr. Soldan s~ğ~·. 

f"P81 san'at ha tlı& d b k "h t ~ • 
haya.t ls:.lıeu mlllet bünye:dndc durıua itte " ktrk bq ıaşında, bayatın en dec:mlye ~·alışmıyorum. ~ . ya. rın a uyu 0 re 1 _ Vaı.ıfe 121 , 

( '\.an Post :t,, nın buLn acısı · 11 \... _____________________________ , - 9 

10 
su:u C'fö: 511.ma ka7nai'ı. tembel buctt. satlam ve ldeallnbı en a~ti samanında, En büyiık milli ve ıcUnıai bir :ıncsr.le. n et.nıış mustkışınasl;udır. Bir kadın i ıni ,4 ,. ı 1 !!I 
!er ~ bl kaıısrr yMaJldtrlar. inlı:ıllbın,!,u maaa tefi arkadaşa. bakın~. ıoı.uııde re, bir derde üç satırla teşlıl:. kooup ıs. &o 1: ;:.aıtre concerl.nılı. vardır. Biri Vlt- l .ı.at,; ı.lda•ı 121 , - . =:ı---t---ı 
ceı•çl ı:in en bliyiik v:uffesl, TürklyedellaUı Jtlr h.aral ıibi caalanan parlak bir mıarlama reçel lif' llac ıav!liyr olunmaz. r eYo. dlittl dr Kari Svalerdlr. 2 _ Gornıek. ~ 
V\Cıanııever ltlr nesil yetlttlrmenin tek 1.ıikbalf' doiru cldlyor· Tekaüdlütıine, Burada benim dokunmak ıstrditim nolı:. Vlyoloıwe \ıt.imldn Adı H~lmut yapnıaıı. (3). Al __ . -
çal't'll. unıbcl. aııiskin ve ka.naatkar olan raba.ta 1ı:avuııım1.1a daha un ~neclii kal. ta, slde<>e kendi madılı refahını )·ülı • Kölcberdir. manca evet (2 ). ~ 
bır kinci tip lıu;.an kurtarmaktır. dı; çünki yirmi yıllık meınutdur Artık,Sf'ltme-k, dun kazandıtınd:ın buıiin da. Buraya &f'l~.kn r.vvrı tt.aıy~da To. 3 _ RabıL r.da. • -----

Koylere rl4iniı, şe.lıirl~re ıl.:llnlı; ha7at ondan ıeçml'!tlı. Kın beşinden ha fazla kuanma.k. <litn ;a. .. adıgın:i ın rlno, )f"lano. Roma. :\lessina. FerTare, t.a !2), lllC5ken ~ 
\urdun neresini dolaıınaoııı do'.A,11111, sonra ne yapacaktır'! Çocuium mckte_ bucüıı daha 111 y~anııık lstemlyrn P;a.lf'rme1, l\OaP<Jli v.hlr~rinde konserler (2), isim (2). 
bı ktubel ve hareketsi& lns:ı.tı kar~nl'. e verm1'; bamdoaa. lı.lmseyt boreu, nı'ırı'ıln "" ~~· fn51'n ~ınlrıırı dehs,.•! ~ T h ı 

Yerdik. Cok alkışl.andı.k. ltalyadan sonra '" - a m n, 
d:ı.dır: Kımıldamaa, hl'7tta.u duyma:a, ınlnndl yoktur. Ba$1D• sokacak bir kü. füıerhııo d1lıkatl çtkmek ı~tıyo:-um. ;\(o_ sanmak (3), Soz.. 
ç.ıllf$Dl1lt: çahştıiı ııaman pbuk yoru- çilk eveetizl de vardır. in~:ıllab on e..ıe drrn ileri, rel'ah sevlYesl vük•Pk bir Acr&mda, Z&iTebcle koft.S:'t'ler \'erdik.• !eşme (3 ). 

hır: b~iln emel rahaa. ka"'&anlkhr. so•r• of'kaud olup ko5esıinde buı.u. ııe. millet oll?*k fçln danıarlllrınuzdı ln~ni Profesör Yon Bcnda 5S yaşalarıııdıı, 5 _ Fransızc.a • 
İ,;, bir beli -'bi lı:ıaraı!ar, ft ondan ki". naıt. ,,_ ~ .. .kk•l TC mlhııeLioln miiki - blT lhl'ra<ıın atıeıJI kavn:ı.mala dun ya~- tatlı 1U7 lu dinç Ye çevlk bir ı.a.tlır. "' -.. .- ~ -..- _ ha)tr (21, Soru 
lı~ı ve k11rt11ldutu saman nere•e olursa fatı ol,,.. rahal& kavu.pcakk.. işte ~u,dıtımır.dan bU&'iın daha refahlı olma· lloşaohbt'tt.ir. Şehrimlule kaç konser ,.e. edatı 12). Meni b 
oı.u.a nı.&C. eckr, 1ıılr &oprM üııJUi. bir •- Zonıulda.ktalrıi kömur amclcıdne bakınız; !çin daha çok çalışan, d.ıha çok m.1i receğ"lni <>rdam. (Z) • 
.. aık b~t. luvnboak bir lı._ bir 14'1!ana ş11 tat.Lut,. kaımar vurunca yer sarsı.l1ef.l$Urip har('ıyan bir millet olınslıy•a. ;akua dArlıtı yıiaundea anc&k fkl 6 - Nota 121, 
r b1r hırka bi\tün ba1at111111 lılealldir. ıacak unndtlglnlı curbüz TÜrk lşçhılne l\l·mn ve kana~tkir insan cemiyeti • konser Yttilıoblleeeikıl r.öyle<ll. J\.onser- Bir nevi baston 
Eline bu asıari hayat lıieatt ceçılkten llııakınız; omuzlarında ;riUlertıf' ... lloluklmbdrn, Türk mllletJnden ııUlnm:!ll: bu lf'rden ilki 31 Mart Salı aksamı saat 9 ısı. 1\. 
seırra taştasın• ts&emea. $~. ilö,.e, 9'I yük varm" ıibl d~k. l.llı:atsl:a h !rud. tip tarihe- karışmalıdır. Vatanperverlik da, ilı:laclsl 1'ıllsanın birinci ıilnü saat 5 '1 - Boy df'ğtl 
kata. eve bıt.kınıa: beplmfı lılrtt'rlmlze rdalı ıaleride çalışan bu kollu amr • vatan lçln feda edf'ttk şeyleri olan in • ( !l. Nota :2ı. 
bakalım, ve acık kon~alım: İç'ml.Je bıı le ne istiyor blli1or mu unu:ı:? KırklsanlM'lll harcıdır. Vatana frdaıirlık. ı _ E~dad (3), ft-rı.lnden aıtın.:hr (1). 

'-t>ıu.bfıl r.abata naaml4. kanaatkar ve fİİll IOftl'3 t~ı.racatı otua Ura ve ondan )apmak devreslıı':le lklısaden kuvvetlı Sarıyer Halkevinde komite 9 _ Bir hububat maddesi t2', Bir 
hayalıi&n bıkmq ruhtan izler ve esrrlrr wnra kavuş:ıoatı rah.ıtı düış:inuyor!. lmtlletlerla ne yapabilecetlııi. röruYoruz: seçimleri • .,. ilan! IS). 

•ok mudar acab&T Denllerimilli b·lere.k YUl'duıı eıa uak bir ôtöşesJude, blrkae İküsadı vatanpuve-rllk aıaddı ve manev sar11er HalkeYlnden: 5 Nisan 1942 10 _ Pcuamberler (G}, 
ıconuşahm. kendi kendlmlııt in ayna vıiıı ullk Tili1et merkezinde.iri evinde, refahı 1üklek in.sanların işidir. Paur (iınu aat 11 ele Evlmlı.in ıdersa.. 
• nda cörerelı:, yapıalı:lart.-a P.ümüade alqam çocuklarile slnllta1ında yemetinl itte •lkt15adı vatanpel'ftl'lik» bir ta. neler ve kurslar) ye (kuhibhııne) komi. 
büyült.erek, madmlzden, i&rtllbni.rden yiyen 1-a devld meaaruaa balı:tnıa. Js. rartan vatanı, bir taraftan kendini dıi.)teleri ~mi yapılacatındalı 1La7ıdlı ilye-
ltuharla t.ah9etllllmeslnl W ıiftret ke11 --..klan a)Tllah Ye l>araya ıelell bir (Devamı 3/2 de) \leria ltıılunmalan. 

Yukarıdan a.sağ'ı: 

ı - Akdenizdekl bir linıanutıı& (lt). 

• - Şarkta bl:r ılevleL 09). 

5 - Tersinden amıaktan emlrcllr a> 
Soru eda.tı (%). 

6 - Nota (!), 

'1 - Haliçte bir semt (lt). 

8 - Ycrue:ıllerin kenarına 1...-. 
süs (S). 

9 - Bu.nakhk (S). 

1t - Ark.. {3), Sert, 1:.:..ı!L (ta;, 
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: on Poıtanın edebi tclrilraıı: 97 

vatanperverlik ~u~ IA .. !~ _!~ /~q f ~ _ ~ A rı ~ 
ır..ı., ı.ırafı :uı dcı : ı.r- f \,1JCIJ{\,::t-talfıllllPl..J:{1~ : 

şüıımck demektir; y:ıni il;) tczad fikrin ~ ~---g :x ~ 
i. fyar .-dam hamam t sını t c:_ den :kaçıp kurtuldug~unu an1,"'tan ll 

ı ~ .. alil şaşaladıı: 
ve menfaatin birlesmeS!nden doğ:ır; fa. : - • : 
kat bu lkl zıddı tmn bir ahenk t~lndc : . Nakleden: Muazzez Tah6ı.n Berkant/ : 
birleştirerek, 50nuııda l·epycni bir cıcf. ~ . <?mere gelince,. Nerı.manla ha otan da bendim; sonradan ann" J 
hum, kemal .hnllndc yepyeni bir lrısan ~k~kı \'..c ~~0!'.~ıal bır karı tko~a h<ı- eiğ'min izah ettiği gibi, bu 'köşk~ 
mr)dana getirir. Hı:ldki kem:ıı halinde :h. tı ~rdugu t~kdırde, bu koşk ve yeniden Gclgeçzade ailesinin ma.S 
insan, bir t:ır:ı!bn kendi ~nfa t.ini, : ağ, şuıphcsız .kı onwı, karısınıın ve u olrlu aı:naıa ben ne Ömc.rin ne de: 
ö?Jur tar.ıftaıı dn bulun ün, mtıfoUn, , ıı._ ~çoc~ldarm. ın olacaktır; fakat hab benim buırada bir hissemiz' ola j 
tanın menfaaUnl ıröıönüııe alan, hare. tu~ku ı~adı_nda devam cdcrs~. mııyacağına ttaniim. Binacnah'yhi 
ketıerindc bunları birbirine uydurabilen : Yar;o~ııktaki köşk. bağı .ve ba.~çesilanncmin son arı.usunu y<?rinc ge-: 
adamdır. iktıs:ıdi vatanperverlik ele böY. ;~e . lb.ır:l:ik~e,. kırı.mı ~bı SC\-dıg.mjtırme,ğe, .batta icab ederse bu hu..~ 
le insanla.rın yapabilecekleri lktL~arli ha. r·clınım Ne:ımana aıd ohcaktıx. susta resmi lbir lktığıd imzalamağa: 
rcketll'rden ibarettir. ~Oı:ım pnrasıle alınan bu yerler an_ da hazllr'llm. : 

•J J - Nereden bilül"Süz? ..ı a \ uı up ıL-ınlı o.an telliı.ıt Ha - pos b"'ıklı"'•a so~·du: 
m g . p .gc.mccı g n so.du. - Tebrizde bir kadı var<lı, adı- i•--J.!Il!iivarm dudaklarında ta ~ece öe.mcı> ce.·abını a ınca na Debağıade derler :dı, bilür J şey n.. 

k'-"' .enmcAten v zg çti. Patrona musüz? ca 'bir te'bcssüım gerildi: 
lfal l serm emek içm cso uklu;, > - Kcnduyü görmüşlüğümi.iız - Bilürüz elbet. HalveUekj yol 
ç m.ştı. On lb ~ y"rmi ~işı t ş aı }"dktı.:r su1ttanı:m. Amma ıperii pC'y daşların manav Muslu ve «<ahveci 
iı er nde QOll1 ıkçc oturuyo:-, ha _ ker du:hteri ve halilesi ile Kızıl .. Ali değil oni:dır? [Gülümsr>di] AU. 
ı .. re• ı h:.ırar<-"t ı rnünakaş ılar )a- baş chne düştıi.iğünü duyduk nin !kahvesi Hamzabeyde değil m.i 
p:ı. :orlarcl'ı. Hatıl otu:mıadan ayak.. - Yan!. Vah vah.. J i~ı? Muslu ve siz Yemişte 4taş be-
to dınup d.n cmcge baş\,.dı. Pos Pos bıyıklı adam kederl: 4ce _ 'lciir otlalanın<la> oturmaz mı idi • 
b :ıkh birı etrafında qenişçe bir deri başını salladı: niz? 
ha Ka çevirnn .ç plak adamlara ba. - Du..lıterini bc>rbad edlp ken. Patrona Halil bir adım geri çe-

Acaba bütünün \"e sıluslarımıun ~caK on.un ola.bilir. Ekrem .Bey bu defa Ömcre dön 1 
meııfaaU ne gibi esaslar altında birle _ : ~erıman ma~dur olmuşl!.1.r. Ken dü: -: 

krp başını salladı: duyu kazığa vUTduklarını sö~ler _ kildi: 
- Beli karmdaşlar. Yoksa Kı - ler idi. - Sihirbaz mısı.z? 

srb!llr? Ben bir hareket yaparken bııııun :dısınden af <l!lıyonım. Allah şa. Y . . .. i 
blna raydası var mı, yol< mu kestir hl :hidimdir iki, oğlumun saadeti ve - a sen. ne fıkırdesin Omer? : 

zi~aş cTebriz> i basıp yağma e - Kösemen ihtiyar yüzünü bu _ İhtiyar tat1ı tatlı bakııp gu .. lüm-
dcmczdi. VC'Lir 1brahim Paşa kale ruşturdu: sedi: 

lirim; fakat o :lşlmln a)'nl u.na:,cı~ ~ş:refi için çahışıl'kcn ona karşı lıod - Ben ırm? i 
vdana ve nılllete de tayıblı oldnğunu ~bıncc ~ir.mua~~le_?e bu!unmak is. Cevab v'7e;miYor, öfke i'c, ıztı-~ 

d zdnrrna: cKaleyi tahliye eyleyip - İbrahim Paşaya anı dahi söy B k H ı·ı t• k ta d 
Aceme teslim evlen! .. d°"'U name ~ .l<! • "? a a a ı , ız çı . şra a 

na!llıl anlıyablllrlm? ~ QJUI fa_ydıah :tememiştım. Gonhmn istiyor ki rabla, ellcrıru oğuşturuyordu. : 
sanırım da netice aksi olur. btıı ieinden ~ on ncfcsi~i ':~eceğim bu güzeİ - ~nınenin ~.n arzuı:rını ~ erq 
nasıl r•kaYllD! :verierde, bır gun Gelgcçzad ı:ı ,5 _ne getıırecek mısın çocugum. ! , , .... _, iCuınız mı. · · b · b kl B' ·r ·· -yazmış yold .. ~ınn. D'zdar 'firar edip _ Beli Efendi b·..L. .. 1 _.ı... gıyın \'e enı e e. ır çı t so7.um u.ua. soy em\:"' I var 

kaleyi bıraktı. istedi i<lik, «'bu adamı bunda tut _ · . 
Dedi, sustu. Bir müşteri boy _ man> deyu emreyledi. llabl :kaşlarını çaltı: 

Hakikaten fktısacli Tataruıerverlllin en ~mini temadi ettirecek olan torun- - Evet. ~ 
güı, ~lesine &"delik. nu buu~takl :'!lrım dolo~ın ve ?e~eç sülalesi. - K~ kanna aid oln as na~ 

nunu uzat p sordu: Müşteriler ,gülüştüler. İhtiyar - Ya anı bunda sö::~/liyemez mi. 
- Tcbr z hal'kı ne oldu? somu: siz? 

fikirlerimi de bu bahsin ı:elrcek yazısın. P .'.11erle Nerımanın izdıvaçlannr:lon rıza gösterecek misin? i 
(Arlıı:ası var) da arzctmlye calış:ıcatım. A. 11. n. Ed~ya~a gelce-dk çoc~larla zen - - Evet... : 

- Canını ku:rtaramıyanlar kı- - Adınız nedir ağa oğlu.m. 
bçtan gecürüldü. Pos bıyııkh ilkin tereddüd etti 

-!... ardından söyledi: ' 
Tellü.1;:1ara lbiı· lenger tu~ ıs _ - Asıl adıml1Zı bilmeyüz, saba-

ır.arladılar. Turşu gelince pos bı- vdtimizdenbeııu cUrlu,. çağırılu _ 
) .ılklı adam gene söze başladı: ruz. 

- Biz canımızı kUII'tardık. Yo _ İhtiyar, Urluya ba~le az gel _ 
rumuz bu sabah Üskiıdarda ordu- mesini işarot ederek bir <kenara 
yu !hümayuna <lüşmfü; idi. Vezir çelati. Tebrizden 'kaçan ad:ı.m ya • 
lbrahim Paşa da anda idi. Bizi nına gelince ulağına fısıldadı.: 
o!duda bır.akmayıp bir bostancı - Yarın .gece bWlda bulumı.bi _ 
kayığı He bu yana attırdı. lür müsüz? 

Çıplak mü er"ler gülüştüler: Urlu şaŞkın şaşkın haktı! 
- Tedbir eykmiş! - !_. •• 
- Ordu elbet Acem üzerine vü- - lmdi, cevab verin, bulunabL 

rüyecektir. Bun<:a hazırl k yapılch. lür 1IJ1Üs~? Hayırlı ve menfaatli 
Patron Halilin ardından kalın o1urdu. _ . . 

ve tok bir ses gürler g:bi ,akırdııya Urlu go~lerını yarı kapadı: 
karıştı: - Gelelım efendi buha. 

Kimseye bir ~Y a .. 
- İnanman karı.ndaşlanm. İb- - ..-- çrnan, soy. 

h. p 'k' .. b 1 lemen. ra ım a a ı ı ayuan eru mas a - Söy. 1 ··n. - emıczu~ 

~atı _oyaI'~y p durur. ~nın Kızı1!'nş _ Şımrli ay.rıl~lım. 
u erme .gıtmek nıy t yoktur. 'la, .Aıyridı1ar. Urlu gene müşteri. 
İstanbul .bağlannı kirrrlere hıra - leri.n arasına karıştık. Köse ihtiyar 
k p tepcsı dumanlı dağlara Yara - da Patr-0na Halilin yanma geldi, 
cak! Ham şüııfneli şüpı'heli bakıyordu. 

Çıplak adamların ~ör.1eri ses Bir müddet yan yana kalôı~tan 
gelen tarafa çevrildi. Halil başını sonra iköse adem üzerinde yeşil 
döndürünce halvetteki k6sernen damarlan pırtlak elini Halilin çıp
ıhtiyru-ı gördü. Fal"kına ·vannıya - lak omuzu üzerine koyarak alçak 
rak gi.ı.-umsedi. Köse hti~ nr sırtını seSle sordu: 
terli taş du.\ ara vermışti. Tebriz - - Adın Halil değil mi? 

---------------------------- :t?ınlcşs.ın. Babanız n da bu daki ! ~ka<la, ib('l1im gibi dü.şündüğünc ıka: lakHl ayret1e_r içinde kadlmıştıKm. 'b~u-~ 
m:uğla valiliğinden 

eksi1tme 
oo A 

la anı Kapalı zarf usuliie 
l - Kapalı sarf usu!He eksiltmeye konulan Gullir• nahi;yeal merke:d.adekl 

llınan dain':Q inşaatına lsteldl Çlkmadttından bu tnsaaı yine kapah ıvf uu. 

llle 24 c-ıin müddetle ) enldcıı eksiltmeye konulmuştur. 
Z - Keşif bedeli 20027 Iıra 83 kura.~hır, 
3 - Eksllhne 10/XI an/942 Cuma ııinii saat 15 de Muğla ?\aıia ı•üdürlul':il 

binasında komisyon huzurunda. y.ıpılae:ıktır. 

: .. ~atim vnrdrr ar:ınıa ınanamıyr um. a ım: 
~ s:zc son d~f ed d. mü.t.'ıi~ bır gümbüTtü ile çarpıyor_i 
: • a v a e ıyorurn du. : , 
:yavırulnnm.. Uzuın, en u'lun bir . . . . . : 
;yokul~ için... Münıri hergü:n . - O halde, annenın ıstedığı gı.: 

1 Egörüyurum, ımutlaka son anları bı, karını yanın~. alıp. bu ko~te~ · 
Eda da onu yamında bulacağım; fa_ yaşayacaksın deg:l . mı oğlun:ı1? E 

:kat Ömer, ah Ömer ... Ona basre Sert, mermer g·bı soğuk bır ses: 
:g:deceğim. Bll'l'lu hissediyorum. cevab verdi: : 

4 - l\Iuvııkkat teminat ı:>oz Ura 9 kuruştur. 
S - İhale bcclellnd~ 10,000 Drası 911 mali yılı 

912 mali ) ılm<la tes,•lye eılileı.-ektlr. 

E İkinizi de bağrıma basar seven - Hayır, lbunu asla yapamam.i 
~bir ana kalbinin bütün ş~fkati'e Mademtki. bu bağı. annem b:r va .; 
:kuca'klarıan sev:gili yavrularıpı. bancıya ihsan ~ı) o:muş. Pc!k-ıa.E 

içinde verilecek, b:Lkiyesl ~Alla~ size uzun ve mes"ud bir ha- Anc~ o kadı~ hıç bır zarna'l, an.: 
:yat versin; bC'J'lim de taksiratım1 nemın anladıgı manada benim ka.: 
:afietsin!. rı.rm ollımyacaJ...ıtıır. : 6 - Bu işe aid enaı. ~unlardır: Proje, eksiltme şartnaınesi, kesif cetveli ve 

yapı işleri fr.nni p.rt.nanıesi, mukavelename örneği, hususi ve &erldoprl ~t\'ell 

\e bayuıd1rlık işleri ~ncl p.rtnamesl. 
'1 - istcl<lller bu e\rakı ..Mrııin l\luğl.ı. nafla. müdUrhiğunde ~uu•blllrler. \·e 

becklsla olanak alablllrler. 
8 - :b:.ulllerln dördüncü maddede yaulı muvakkn1 t<-minatı !ılufla mal 

lllJldıt-ıııa Ja.tırdı:.Jarma dair m:ıkbıız \'e)a bu miktarı bınl teminat mCktu. 

1»lle Ticaret oda ına kayıdh bulunduklanııA dair vesika ile lb:ıleden en az 
Uç rü.D cn·el bu işe benıer l 0,000 llrnhk ış yaptığına dair işi yaptıran daire. 

lcrden alınmış vesika lbr:ıı.ı urctilc ı"-li~et makamına resmen müra.caaUa 
alınacak dıllyet nsik11 mı Ibraı etmeleri \-e altıncı maddede )azılı eVI1lktn 
görülüp lmıa edilmiş bulanması Uiıımdd'. 

9 - isteklllerln 8 1ncl maddede yaulı vesaik n teklif mdtC\ıblAnnı 2490 aa
yılı kanunun hükümlttlne uu;un obrak tanzim edip üçüncü maddede 1aııb 
tarihte saat on I>eıc llüar makbuz mukabtlhıcle n.afia müdilrliiiü oduında 
komisyon Tel lltlne vumelerl J!lr.ımdır. Postada dkt elacak cecDuneler kabul 

•unmıyacakhr. «311b 

E Yusuf Numan Bey sustu. Arada - o. halde annenin oon arzu?>u-E 
~bir yülkselen bir hıç'kınk sesmclen nu ~erıne getirımek istemhorsım.: 
~ba~a odada en ufak bir gürü!t ü - ~ hana aid bir meseledir,E 
:bile olınam~ı. Mektubun okun _ buna ıkımse müdahale edemez. : 
Eması bittiği halde kımse başını 1rnl - Şüpocısiz... Dayın sıfatile; 
:dmp ynnıındaldnin yüzüne baka - bunu sanmuştuım oğlum. E 
Emr)'Qrdu. Herkesten evvel, içimiı- Biroenbire Münir Beyin sesi: 
:de en yaşlı ol.an Ekrem BPV ken. duyu du. İlk defa olarak sert ve! 
Edini top1adı, M~nire hitab etti: h:ikim bir ahenıgi var;rlı: E 
: - Kabul edıyır musım oğlum? - Yani Gelger:zade ailesinin is.: 
~ Kaym!biraderim, bilatereddiid mini ortndan kaldıracak mIBu:? E 
~cevab vC't:-?i: _ Ömerin öfk~i ve asabiyeti son~ 
: . - ~abı~ ... Esasen bu koşkte be- raddeye gelımişti. Dayanamadı,: 
:nım :tuç bır ha~kım olamazdı. Vak taştı: : 
=tile 'bu:rasının satılmasına sebeb (Arlcası var) ! 
'--·- -----·- ·-......... 0 .. 0HOOO••,,,.; 
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1 Eğlenceli lakırdılar 1 j Giresun Nafia Müdürlüğünden: 

Mart 2.8 

Oyunlar 
Eğlenceler 

--· e • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • 

• • • • • • • • • • • 
• '• • • • • , • ,. • 

fÖ 

Domiııolaruıız var mı, varsa yukarıda. 
rdöiünü.z taşları ayırınız, arkadaşla. 

nıııı.za: . 
Fa 

_ Bıuıları dörder dörder sıralaymıs. 

kat öyle sıralamalısınız ki, 7Ubrı • 
0 aşalı. ;ralıud bir yandan öte yana 

yıldıkları zaman, her ııra '20) çıksın 

ylniz, 

da 
ea 

ile 

ı -

Arkadaşların~ qraşa.caklar, fakat 

lDl&Taffak olamın.caklardır. Sb resimde 

ordıitünii:g tanı:b sıralar \'e rösterlr. 

si niz. 
• _ Sa~ımız bakın yakarıbn asaiıya, 

aal1UJUs•11a da it.er Sil'& (10) ıllr. ) 

Dominotarınnı yoksa, 1ra c!ominoları 

artondan da yapabillrsinfs. la 

~ 

Resimli Hikaye: 

İNADCI KEDİ 

- Bu keçeyi fimıli o4ama 
etrafını da çivile tuttururum. 

serer, 

- Delol Boncuk, iş arasmıla iteni 
rabatsn etme • 

- Ben beeerlkU adamım, öyle mü • 
kem.mel sereceğim i.l ıören betenecek. 

- l\l1nv miyav '11• oanımı. llktna, 
artık defol. 

_ Gene mı cehlin? - Bir daha &l'llrsen 
kafam kızacak ha.! 

_ ıtedlJl bi ınrkut. 
tuın gelemedi. 

- Ben de rahat rahat teçeyl müe 
lı.eınmeı civih!cUm. 

Aaa, buradaJmı.t• 

ı - Eı.siltnııeyc konulan iş : Giresun Yillyetlne baih Ş. KaraWsar kııza 
Afacan kt?n uşu rken me-r.ı.czincıe yeniden )apı::ıcak kiglr ı.ıu kişilik ttsae\.i inşaatıdır. 

Kendi afacındı, adı da Afacan, Ara • 
aıı llddz J'~ında idi. Btrcün evfnd.e 
hiç bir Yerde durmuyor, mütemadiyen 
dolaşıyordu, Annesi sordu: 

- Afacan neye biç yetinde durmu. 
1WS\111? 

Afacan cc\'ab Yerdl: 
Biznıet~lden ötrcndim, bir yerde 

tmın uman durmak iyi feJ deflldir. 
4edl. 

* Bil' etin Afacana, öiTetment: 
- İki desinıetreUk bir cedvel al çan. 

tanda bulunsun. 

Dnnlştl, Afacan bir kırtasiyeciye ıit. 
t1. İki desimetnlik bir cedvcl lstedL Kır 
tasiyf'ci ced,•eli ,·erdi. Afacanın ~antası 
ldi~üktil. Cedveı sıtmadı. Kırtuişeciye 
baktı: 

- Bundan daha küçük boyda. iki de. 
ıbrıetrelik cedminl:ı yok mu, eledi, bu 
çantama ıutmıyer . 

* BabQsı Afacanı yakın bakkala tuz 111_ 
dırma:ra göndermişti. Afacan ~akın bak • 
kala f'İdeıceğl yerde uı.altl.a\ine J{tti. Ba._ 
bası tönnüştü. Döndütünde: 

- Ni3'e yakın bakkaldan alma.dm. de. 
di, oodakl de ayni tuz, öteki bakkalda • 
ki de .. 

Afacan güldü: 
- Öyle amma, dedi, UT.aktaki bakkal 

tuzu nsimll bir ıaU'tenln yaprağına 
lı:O)'UP veriyor. Resimlere bakmak hoşu_ 
m.ı ridiyor da ondan alıyorum. 

* Afa.ea.n sofrada ekmelin iclnl yemi • 
~oı;. yalnız kapuğuuu yiyordu. Annesi: 

- Ben, dedi, çocukken ekmelin içini 
ıurakmaz onu da. yerdim. 

- Demek severdin anne? 
- Tabii ekmek J~i sevilm~:ı: mi? 
AJ~an eJDnek lçlerlııl annesine uzat • 

tı: 

2 - Keşif be<lcli yirmi iki bin beş liril üç kuru'itur. 
3 _ Bu 1~ aid şartwıme ve cnal: şunlardır. 
A - Ekslltn1c şartnamesi. mıılml·elc rır~jsi, 

B - Bayınchrlık i!jleri genel ı:artnaın'!sl, rapı işleri genel şartnamesi. 
c _ Seri döpri cet\'cli, yaııı ı.-ıhhi tcııi:.at ke.sfi şartnameleri, Silsilei fiat 

cct~Ii ve projedir. 

4 - istekliler bo errakı mıfia mıiclürlüfüııdcn parasız alabilirler. 
5 - Eksiltme 10/ 4/942 Cuma ı:ünil saat on altıda nafia müdiirlüğiinde 

to*ruıcak olan eksiltme 1tomlsyouunda kapıdı zarf usulile yapılacaktır. 
6 _ Eksiltm~ye girebllnıelt l~in isteklilerin 1650 lira 38 kuraşlok muvakkat 

teminat yatırılması ' 'e bundan ba~ka aşağıdaki vesaiki Aalz olması şarttır. Ve 
en az on beş bin Jiralık bir yapı l ini muvartakiyelle ba.<;ardığtna daJr narta 
dal.relerinden alının~ ,·eslka . 

B - Cari senede ticaret odalarıııın birinde kayıdlı elılufuna clalr vesika . 
C - Ehliyet ve ikası . 

7 - Ehliyet vesikası 1Lıbilmek için ihale riinilnden en az üç ıün e"\"\'el la.. 
tida ile makamı vilayete rııüra~aat edilmesi lizımdır • 

g _ Teklif mektublan be~incl maadeıle yazılı saa.tten bir saat rvvelinc ka • 
dar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verilecek ve posta ıle ıönderile
cek zarflar mühür mumu ile kapatılmış olacaktır. Postadaki &'ecllwıeler Jı;a-
bul edilmez. cı3513» 

Yeni 
bilmecemiz 

Filite fuarına gideceklere 
kolayhk 

Bulpr Ba•onsoloshıtundan: 
9 cu Plovdiy arsıulu~ı fuarı ı N'lsa•

da aeılıp 19 Nisana kadar devam ecle • 
eektir. Bu llllsusta Türk teuaları da 
fuara lştil'ak edecek olanlara n siyan: • 

te &ideceklere meee&nen 'Yiae vertıecek,. 

l 1'ir. Fllua 'batlı direr maJftmat içia 
~~ll901Gi6lutmnua nıüracaat edllmmf ri-

L,.B_u _r_esmı_' -pze--=te=d=en=k=es!=n=lz=. =U=y::.ı.! ... c;:·,. A T K o LA R) 
gelecek renklerle boyadıkı&n sonra bize i İKaılbul Beledlye9i 
gönderiniz, en l>i boyamış olanlardan Şehir Tlyatr~u 

birinciye Atatüııkiln yaihboya kopyası Tepebaıı dnm ltı•mında 
bir büyük t&blosu, ikinciye bir ~şe ko. Bu akıam aaat 20.30 el• 
lonya, üçüncüye ellşl kasteıl, dlğer 35 P A R A 
kişiye de ayn ayrı rüıellıkte hediyeler 

vf'rllrcekUr.. • ............. , .11"'9.............................. '\ 
i Geçen bilmecemizde ~ 

kazananlar ~ 

İstiklal caddesi komedi kısmınd• 
~ .saaıt 20.30 da 

SÖZÜN KISASI 
4 Nisan Cumarte.ai akşamı ean' atkar 
Hazım Körmükcünün aan' at haya -

tının 25 inci yıldönümüdür. 
Geeen bllmecemhde kaıana.nıa. E 

rm lsimleri Pazartesi ('ilnü eıkacak : 
aa:runızda illn edilecektir. Dedlye E 
keunanlardaD i4'tanbulda bulu • 5 ~~~~ 

J 
nıuılar, bedl,Jelerlnl Pazartesi ve E !ılilli iktısad ve varlığımızın koruyu,, 
Perşembe ırünlerl idarelıanemlzden : cusn çeeuk ve &na.5ldır. 

E alabilirler. Taşrada. bulunanlann ! Çocuk Esirgeme Kurumu 

Öyleyse 

vl1onu. 

: heirıYelerl posta ile a4reslertne : Genel l\lerkezl 
al ye anne, mademki ıe. ! cinı!eriHI'. i ~~'-' 

\. ............................................ -



4/2 Sayfa 

emleket haberleri 
Çankırı viliyet hususi 
bütçesi 418.523 lira 

Eu yıld3 imar işlerine geniş yer verildi 
Çankırı (1 wswi) - Vilüyet u.. lira yarcl':.m yapılması k.ahuJ dil 

mı.ınıi nl'eelisi 32 güınlüBt bir toplan. nı.r,•tiır. c 
ti onunda vila.yc1Un hu~usi ~ütçe.1 942 bütçesini bu şclcilde oneıraın 
stnt 4 18.5. 2 3 lmı_ ola:ak t~ıt ve mcdis. bu yıl da vilayetin müb-rıem 
~bul e~ış ''' büıç.enın y-cırıııde ve ih.'tiycçJ.arliıll göriinünde tU'tarnk 
ruzwn.1u ~·e~c ıı:ır~cdilmesı ıhuısıu -mt::m'lcketin bayındırlığı ve inldşa. 
sunda_.vııhnuz Refıık Noyanın ~line fı yolunda tah ·~t !koyuak karaır. 
vercH~md~ mem.lokote hay•ıth o.l.ı- la:r V'C'f'lnİ~ir. 
~ağını t~mc:am ve izhar ed"Crek da..1 Va1inizin her y 1} art.an faalıye
gılm·~t.r. tik bu lciiçük. bütçenin bu yıl dıı 

- 942 yıb bütçesi geçen sene büt- Ça:n'kırının birçok eserler kazannıa
çosındeın u29n b.n lıra Cazial kl.a &:nı iirltsc -edeceği şüphesizdir. 
OevaLÜn cıtıt.~tilmiştiır. Geçen ytft Geriliği boğmak ve feık)r muhiti 
389.355 Üra oıan bütçe bu yıl go'!-tştİNneık İç.İn mlaMİf sa+ı~ındın, 
418.523 lirayı bo..ıtmuştur. Bu faz- yolcvluk hU&u:ro.."ldn, sağlı'k yolun.. 
lal ık :çinde maa.rif i !erine 168.797, da. memklk'Ct zıraatintn yükselmesi. 
nafaya 70.187. sağlık İçin 37.587,hayvanctlığın•n ııt!uh• yönlerinde 
zi..a t V'C vıolı:rinor i.şlerme 17587, durmadan çalışmak gı-~kliğini ll'l'l

müt-ferri'k işler için d~ 47.075 lira iad•lctan sonr'\ art•k ıbiiotün yı'.anr 
ayd'ın•~:ır. !gördüğümüz faaliyetin heT yıl bi. 

Bu ayırtlan tahııisatlıı.r içinde Ço. raz daha Mtt:ğını ve artacaf;mı Ü

c.uk ~lı-gome Kurumuna yardım o-1mid etmcılc, yerinde bir geaçeği gös. 
larnk 1.500, HaLkevt.ne de 7.000 ıtıerınok ve "lÖylcmek olacaknr. 

Tol<at lig 
maçları 

Edirne de 
yapılan iht;fal 
r•:cıınıe CHlllimil - Edlrnt'm.i-dn, Tokat (H~) - Bölge birin. 

kısa b.ir müddet için düşman eline ıeç_cilik rnüse:bakalıırtnln dömi final 
Uğ1 ııinan yıldönömü miınaseblile ve fina.1 müsabaka lan yapılmı~ır. 
Ha:kı·vinde halkın ve rençllğln isUraklle D" f' ,. Z'l T k . omı •narı yapan .ı e.. o at 
munu.m bir ihtifal ra1t1lmıştır Ögttt. l'ı'- kl"b' . b d 1 'k · genç K. u ıerı on e•er a.ı:ı a 
~n Osman Pf'rmecl, Çetin ve Ulut • ~ 
!SOJI d itleri nutuklarda Balkan Jlarblnln ]ık temdsde ra~en berahere ka~-
safah:atını anbtmışlar, Edlrncnln her m·~la.rdır. Müteakib oyunda sa'haya 
ıamırn Türk kalacatı bakkınd.aki lnıan_jlç1kmad·Jdar•ndan fi::nal mııçl Erbaa 
tacını \ekrarbıınışlardır. ve Tokat gençlik ldüpleri arasında 

~ cereyan etmi, ve Tokatlılar bu ma. 
Trakya maaril mü,avirini.n lçı a·fıra karşı altı sayı ile kazan • 

Bigadaki l~tkikleri lmak surcıtile bölge şampiyonu ol -
Bir, (lhısuıı;l) - nirkaç ı;ündiir şehJmuşlaroır. 

rimlz okuJ!annQ ~e maarlr h:ır.ıtı tize. -------------
rfndC" lncelesnf'ler 7apmaıtta olan unıu. !er 7apın.ış ve Bip kiiUür Iı:ıyııtııun 
mi milfeWşllk ınaıı.rif müşnlnmiz Fi. kişııfı yönünden alınması lcab eden 
kir l.'rdan merkez Ye köylerde çal141n tedbirler metinde karlU'l.ır verilmiştir. 
'bütün ibr:tmenlerl bir ar&J'a t.oplıya. Bu toplantıda Ç. Kale :maarlr ınüdörli 
rak mcsJe\I men:ular üseıinde hasb!IUll ile uym:ı.k.am•ınız da bnlwımuşl:ırdır. .,...,,, 

SON POSTA 

lstanbul Levazım Amirliği Satan Alrna ı 
Komisyonu ilanları 

~----' İlr.t bin ton mısır kır.lır:lacaktır. P;uarlıkL' ekslltme"l 3/4/9 l2 Cuma J:iinil 
~ı H de Tophanede isı. Lv . .\mirliği saunalma koınis)·onund.ı yapıl.ıc:lktır. 
Beher ldlo mısır kırnıasına bir kuruş hesablle 20.000 lira tahınln eıllliıı ilk 
teminatı 1500 liradır. Şıı.rln:ınıesı ltomlsyonda gorllllir. İsteklilerin ihaleden brş 
ı:ün evvel istida ile fam!rlite mtirar:ıat eım0lı~r. (li51.39:?5l 

Salıpııurında LY. Yollama l\H. de mcvcı.ıd bir a.det ba..'>kül t:unlr elfüiltcck. 
tır. Pw.ıarlıkla. c'.<sllLruesl 3/.&/9ol2 ("um gürıiı sıı.at 15 de Tophııneje L\' . .\mlr
Uii s:ıtmalma komi yonunda y:ıpılaca:.tır. Kııt'ı teminatı 7,5 liradır. tsteltUle. 
rln belli saatıte koml:.yona l'l'elmrlerl. ı r.s6)l932l 

~eber k:losıına 26 karıı U.lımln edılen 20 ton kadar kuru fasulye .. iınacak
t_ır. Paz.:ırlıkla eksiltmesi ::ı t/94'? Cuma günu saat 14.30 da Toıılı:mede Lv. 
A.mlrlif.;i s:atuıalma konılııyonuııda y.ıııılacaı.tır. Kat'i teminatı i80 ılr:ıdır. Nii. 
mtınesi komi )Onda görtihir. istekllk'riıı belli s:ıaı.te komisyona gelmeleri. 

( (j5;;_ı:929) 

15 ton sığ"ır eti ıı.hn:ıORktır. P 11.arlıkla ekSilt.me 1 31/3/912 Salı günü sa:ı.t 

1' de TophıınNle ist. ı.v. Anı!rllğl satıııa'mll klmlsyonunda yapıl:ıc:ıkhr. Şart.. 

nameııl lroınisvond:ı :örülür. f,.tekl'ltrin teklif eJr<'Cl;leri fla~ ıizerimlcn % 15 
kat'i W-minaUarlli! beli. saatte konııc;~onı ıe'meleri. (630.3!:2,t) 

5 1'<hlt enıme hasma ar balı ya.n:ın tıılıımb:ı ı mıı.a tderrüa t. 
S adet beh~ıi 25 metttHk hortum rekorlul't bcrob<-r. 

Yu1ıarıda yazılı yangııı t11l11111ba~ı ve hortuuılıırın ııaurlıkla eksiltmf'sl 2/.f./ 
9!2 re~mbe ıüniı sa.a.t 15,30 da Tophanede LY, Amirliği satınalm., komls -
yonunda yapılacaktır. Hepsinin t:ıhınln bedeli 2678 lira 50 kuruştur. İlk temi. 
natı 201 Ura 56 kuruş-tur. Ş:ırtname• I kı>misrond:ı ıörulür. Taliblttlıı belli va. 
kitte komls-yona c-clmelerl. (616.:!9301 . 

Adet 
~ ,\rab:llı emme ba ına tulumba (8 parça teferrüaıırc beraber). 
4 Takım behi-rl 50 metrelik hortum. (Rekorlarile ~raberı. 

24 Yan:ın söııdurme iıleLI. 

Yukarıda cins ve miktarları yazılı mal:ı:emcniıı pazarlıkla ek iltmesl 2/.f./ 
942 Perşembe :Unü sut ı:; dt' Tophane~ Lv. Amlriiti :.atınalm;a komisyonun
liıt yapıla.Nlktır. U~ps.lııln lahm!n beıltli 2932 Lira, i1k teminatı 220 tındır. Ş:ırt. 
namesi komisyonda :örulur. '.l'ulurob.ı kat.aloğ-İle y.ınıın söndurıne aleti oıi • 
munesi komisyonda göruleret{ ~lbl 1 Lt'kliler ayrıca tulumba k.atalotu tt:kll _ 

fln.de de bul una bilirler, ( 65: .3!!311 

BeheT çiftine 125 kuruş tahmin tdllen 50,000 çlrt kııdar ma.hmııı alına _ 
<·a.ktır. razarlıkla ekslllmt.sl G/t/9 lı raurtesi ı\inıi '!al\t 15 de Topbılıwdc ist. 
Ll'. Amirliği satınalına kom1syununda yapl lcıktır, İlk t~mlnalı 4375 liradır. 
:Siimuııeıııi komisyonda ıörülür. i~kklilerln belU saıı~ komlsyon.ı ~elmeleri. 

100 Dlalne 13 X ıs Rönlkcn filınl. 

100 kotu Elekt.r~arllyo;nr filmi. 

(652-3926) 

Ytıka.rıdıı yazılı iki kalem ftUm pa~rhkt:ı e\tdltmeye konmuı,tur. İhalesi 
6/ \/9t:? Pazart('Sj ~ünü sa.at u.:ıo cl:ı Tophanede ı.v. Amiri iti satına.lmıı ko. 
mls7onunıla yap•la<'aktır. 1Ien5lnln bhnıin bedeli 5t5 lira. ltat'i l~miıt:ılı 78 
lira 75 kuruştur. İst.eklilerin belli saatı.e kom•s:vona gelmeleri. (65:J.3!J27l 

Mart 28 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKAS! 
Kurulu' tarlhl: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 

z;raıı:l Banı.asıuJa kwnbl.!.rah ve ihbarsa tasarnıf besabl:ıtındıt er: 
aa 50 ıırası bulunanlaru gerede 4 defa çekilecek kur'a ik ıışa.ıd:ıJd 

plana cöre ,ikramiye Jakıtıtacaktır. 

4 Aded 1 000 Uralık 4,000 Lira 
4 )) 500 )) 2, 000 )) 
4 )) 250 )) 1,000 1) 

40 » 100 » 4,000 n 
100 1) 50 » 5,000 )) 
120 )) 40 )) 4,800 )) 
160 )) 20 )) 3,200 ); 

Dikkat: Hesablarındakt pualar bir sene içinde 50 llradaıt aıı~t; t 
dli$mlJ'cn'ere ikramiye çıktılı takdirde " UI fazlaslle verilecektir 

Kur'lllar senede 4 dera, 11 l\la.tt, 11 Unzlrnn, 11 E7161, ıı n,rıı., 

kinun tıır·hlerindr. Ot1Allr.N!ktlr 
~~~ 

Pazarlıkla ekı;iltınes! 6/4/!H2 ı•nartesi ırrilnü ıaaat 15,30 da Tophan~r ıst. l,•,. 

Amlrlifi satına ima komisyon antla. yapıla oaktır. İlk teminatı 1200 liradır. N'ii.. • 
munesl konı.Isyond.a ıörüllir. is~Werln belli Y~tte kom!s)'ona ~lmclerl 

Beyaz uzun gömlek 
Beyaz ınun spor pantalonu 

Beya.z sııor dona. 
Beyaz por ıömldi. 
Atlet raıılIAsı. 

adet 16 
» 14 
» 12 
» ıı 

> l\? 

tfJ:iD-39331 

ııded lf 

' '! 

Beher kilosuna 12 Ura !.llhmln edltl'ıt 109 ltOo komprime Dovver a!ınacak1ır. Spor kemerl. 
Paz.a.rlık.la eksiltmesi G/ l/9t:? Pu:ırt~l cünü saat 14 de Tophıırıed,. ı.v. Amir. Sürter. 

il) 

:ıı 

6 
6 

Yukanda y:ı:r.ılı 13 lalem eşyıı pa , 
ı.arlıkla tallblerin c-etlreceklerl mimane. 
lerckn beğenilerek satın ahnacaktm 
ibatesi 30/3/941> Pazartesi ı;ünü s:ıaı H 
de Topbaılf'Ale Lv. Amirliği satınalın1 
komisyonunda yapılacaktır. Taliblerbı 

nlimunc \'e tekllt cdecel:lerl fint üıtrln,, 

den ka.t'i temlruı.tbrile ~omlsyoDA ıel. 

lifi satuıalnıa komisyonunda yapılacaklır. İlk~ temlııatı 90 liradır. f5leklileri11 Bryn lı\stik aJ'akkabı. 
CG5t.:l928l Dikiş takımı. belli saa.~te komisyona a~melerl, 

Ayaldt&bı boya. takımı, 

&berine lGO kunı.ş t.ahmln edilen U,tOO adet can kurtaran lpl alınar.aktır. Petete • 

çift 6 
adet 8 

• 8 
» 1! melerl. (648.SSU) 
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• 
Telgrd, Telefon Ve ~elsiz 
Londraya göre Mussol'"ni -

enflasyon 
tehlikesine 

ı Yurdun şekersiz kalmaması 
icabaden için tedb'rler alındı 

1 Amerik:ı Rusyaya 
daha fazla ma ze

me gönderecek 

l 
AlmaDlana 
iki bedeUı 
Balkasra 

ve Akd nlz 

Alman ve 
Sovret 

teblljlerl 
~. l'7 (A.A.) - Alw ...... 

..... • .. .ı .... telıiUtl: işaret ediyor 
(B.ttarafı 1 İDcl •yhıda) 1 Ba pancar için kiiylbe 9.'7t9.JT3 Ura Nevyoıık_ 2 7 (AA) - Vafina. 

s1Dıie de 1"UU'elttlnl meYcad prU&rm bedel ödenmf$Ur. tondan NelV)"Ork Tırnex gcl.::.n bir 
Yenil.ti im.Unlar n!AeUrnle 7Ufae cetır. ATrıcıa, ~ Mıplrio falırikam ı telgrafa göre, Ruzvch yüksek me-

l 
mlş bB•nınakt.adı.r. Şirke&. febr htlh- mllyOll 411 bin '752 ııttt ._ ..... _ tsüıısal murlar ve bu arada bahriye ve bar. 

w·-...ı •. , 1 anw WrWrf ....... ·- tatyad f. tla d 1 -a 1.i r evam 1 sa.tinin bundan sonra ıh. emaiy~ 1na.. e!.m1ş ft bu miinhaaıraa inhisarlar ld:ı. biye nazırlarına enerjik birer mek .. 
,.elen alplu' ı.aRlıııiıe ya.~ı ta~ tt ffı tımdw1llmaaı n WJbusa mtmlekeUn rcsi.ııc a:ıttlnıı:ştu. tuh göndererdc. SO'V)"Ctler B rıliğjne 

ltet"t 1~ A.Jaaıı ft 11.tbWl 

lan ISf .....--... Ye lJ t.lıııt t.all_ sure 8 arlU &anll'İ şeker ihtiyacının fabrikalarm f$. 1941 tıımcllİhllle, memJekeiiml.ıe ıekcT malzeme gÖOOerİl.mainİ zorfaştı1a. 
rilt =::·ti.ali .-Rialade ,.apı.Ju WıaaUle k.aııiıl&mnuı ve mem\ckeUmlzin btlıblikl 108 bin 4SO tona b:ıllt otm~ bilecek bütün engelleri ortadan kal 

Rumen genel 
kurmay başkanı 
Berline gidiyor 

mü bil taan-m Ueesln~ iilıbn .a-a, !1 (AA.) - D. N. B.: h 'oblr sııreUe ~enJz kalmaması için ve 4fi'er aenelrre nlsbeten en 7&Uek 7c.. dırmalarını istem" ttir. 
Mr : etleri .;:; ~ ;4 ket il. llunolhıi dün Vtneıdilı. a&ra)"lncla ccrekU tedblrlcrln alınmış oldatanu bil. ltfınu teşk.U etmiştir. Bu C :da flıt.bıl!ık. Ru:zvel. mıevcutl anlııışl'Nlntn müd = rı:" ka4la eti :.._~t" halp.n halk bankaları idare meclisi rei. W~lr. Ticareot '\o"ekiJeUnln 4elileille it.hal edl. dcti önümiizd.ek Hu"randa b' tığ 

,,,__:,, le _....:_ &' ~aı t-··'-; ri Si.Dl :kıüıal etmiştir. Şirket, 1942 5e2lt'.91 zeriyaı faallyeUııl len 9 bin 8~ &on ttnebl iCkerlle karwı. zaman ma.lzome göndcnlmo; ne de. 
""'., .. ea n ~-es ve -· .,.._e • • ec1·• • · eni b" ._ ._ .. ,........,._ ~~ ·•f ~-'- Dwçe bu manaae~ eıı flem~ bu.- hilkümrile daimi temasta bırhmarak, al. Iaomıştır. vanı 21mcs çın y Jr c.n;aşma. 

•- --- Jl-.-a •••- ~.,__ -• __ ... '~--~-- . h l_ı w taarrnia.rau ~ dtiıpe alır hmıa'llŞtar: cltl:t dlrd.'1ifkr Clahllincle y.,ıımakta ,.e Şirketin, 1941 sen • .,.,.rulc'lrl ,...., karı ilin m<U.ll1Crea ne azır o uugunu 
.... .....a- .__h1 ....._ M _.1..:-1_,,_, .Flatlana denmb sarel&e artması ve ;reni yıl başmda pancar ıotn %..$. %.'75 w: 2 milyon 189 bhı 381 llrıulcr. Staline bılatrmı§tir • 
... .,_ ...... 411-r. e~.-.ı.unıs • _,, ~ .., .. .. _ 
••--- , _ __...._ l tt ı.rn • ttpCkül.isJell 91le blrihlrlııt ıloiuran iki ! k'Dl"ll$ olarak tesblt edDe" tiailarla ta.. Umumı hr7...., .... ewn ıı.iW" zarar 
~ -~-• J'eD DUITa a....,.e._ n ' ' • t uAlmanlar 0rttıf"1"1r petroUai 

istikametinde biiyiilı laıırekete 
yeniden teıebbiU edecek 

göriinüyorlarn 

lıeric ~ fımU tefkil etmektdir ki buaun sonu ıılıh0'dlett gtrişmiı buhınmakkaır. lıe!a-l>bnnı ıömen ~trdUden ~c temet. Lie!TII JO U mşaa 1 
ln~~ri.. • eııflM;r..._, BeJlm knun önwıe geç_ l9ıll ~nae şb1tetln Alpalla, Eski- tu hissesinin 1.4.194! tarlhhukn IUb!L- (B,.••a-fı 1 · 1 fad ) 

nan. hvııdıeri.-Z ıt~ ,.aronaa._ _ _.. k•- u.r-... rnc say a 
. mellcllr, rüıAü bumu yap:ı.Wlccek nsıta f:"lılr, TuTba1 ~Uşak fabrikalan ttm'aa l'l'n da~tılmasma karar ""'°' .. ~sonra. mas na ga~ d 1 cekt"ır 

IHBda d~ iaM toplul.llklarmı da.,. t ---•t....ı •--- __.._ .... ._ J ·- • 'Ve ı;anıiına.z l.radeye m~llkUr. M~n 556.IH ton panca.r ~ye 81.0U on J'enl idare~ azA>ACuıl 'le_...._..,_ E.liu ğ Van h ti u:u:ıindcki ça. 
tıf.lmllar 'flC ;p.buz cephenin mmcs ke.. ~· .J-1-1-.:ıı.. la işti • -
&lmhıııle 19 ~e tnmla.I tahrib tı&.. t.uanıahma Jmriaırma.\ babJs mevuwlıır. 6Cktt ia;uhsaJ ..,_....,,.-". nnı seçm r. lıpnalara da devam edhlme'letedir. 
~lr ~ Pkn 1na Yelda bir metre da- Bu ha.tt .n E!azlğdan · tibaren 1 66 n. 

P~;!;;~~~li y~ı~tı~ri~ · SoYyet kd>lii• :F;~:=:~e 1:.h~e;r:":·n!~ Dünkü meclis 1 Gandi Cripps ile iki ~~f;esk'!:·~ap::!ı~ı: 
~: -~ 11 (A.A.~ - ~W.-ln 'blr leri ....Sı bir nr~ 1edavl etmdt b1'- J t t k t .ihale edilmiştir. Önümüzdeki yaz 

A!iınan ~mandanhğtntn b-Y .... aiiDdeMttf ller;;g ?Üe .Wııklart W. meftllDdar. Çinkü enlWJ'OD pil. top an ısı saa onuş u mıeniminde faal.yete ba~anacaklır. 
vct wpl;ı.me ,ddine bakarak önü.. ~ oepbblinbı ilk kaiminde sfddetll rası, ıunneU ted&.tüield miktar Ue &er- ı (A.A.) _ Büyü Millet (D •• taraf Diğer taraftan Zonguldak _ Koz.. 
müz~ yaz Alman ..-e;t.in ne 0 b!r •Tat ecrqaa 8'..,..,Wlr. Bil' ç&kq ıı1ııe .-o dıt o1aıı Wr zeblnMr. Ödcmf .&nkara, 7 .._, 1 1 inci sayfada) lu kömür havı.asına uzatılm kta o. 
fa.cağını tahmin etmek mümkündür., maDeYl'W ıd!cesinde ~ blr m&.. vaaıt.&lanıı.ın 0&buk yük.seJIDfll!llıWı birçok Meclisi. bugWı Mıuılııaı' Germenin relall. ımıhaıbhi tarafından bllıllrlleo rift'leUe. lan lbiri 1350 diğeri 1261 kılomet.. 
Cenuhda ıtürnenleriıı ~ı. ta JraJ J..ı ed.11-.lştlr. Awaa1a•, ıanua. mrlu.ı.tla topJa.amlf olan Ye eberi7a ii al~wda lopl.a.n.ıaışUr, .. re 1'~. Sir Statrord Crlpps'ln UladJs. re uzunluiunıda ve ilci tiine!i ihtivll 
8'1'l\12Ull Kafka11ya iatik.ametİnde O- YM t.iıbrla pi,.acleye karet ~ top. nealllcrln mallnSü olan tarıanufb.nnı Jılcdiıl ~rı '-eUdk la~~~ tana ~ röıtir«ülil aııl.a4ma p\inı eden hattın mşeatı da ilertemck.t~ 

~--w bıırmm ft maru tarl&la.rmm Dtüdafaa Birlnd w J.JLbıclki.nan :ı7 rı -u.,.__ı B h d L ' • J • Jacağını açı& •tı'ette ~·~e. Jı:.ı7mıeUen 41;.,....-ı, aatııınasını Ye nl. •-- •mdlye kAdaı' zaıuıedlldltinden d.'\ha u attıın sene aonun a oa.t rı mca1 
Si

_;L. .!.I Onifti d llaüarile ('CTfill olaa MI noidad.l sokak • hakknwlald :m.a&batuı okımdult111WJ IOB- umulmaktadır 
dir. Faltat ~a ne a a ara. maharebeleriıule ,. uker Wd w.rmlt. lıııa7ei .....-ıe bJ"bolmuuıı ID~ ~ ra, pa.zarteS lçtbna eiıııek lilıere ioplaıı_ Uberalclir ft "' 1 nokia&la lılil&.la eaue. . 
•tndıa Almeın kuvv«lerinin ropla!k cıer. :a.au tMarnt abiblerlae anla•. uUıayeC. ftrilmltifr'. bilir: ~p;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~-
rnası ha8tbnch biUnenlcre bakılıne ıertlr. mala4ır. TUarraf mildafaa eWlmelidlı'. tıya lıl 

d b . '- - - -r l - Bütiio Bhu1 idare Amirleri 90n 
doğu A.kdeoi.zde e I'I' .na.ı- ket o.. Zira ~ •••mlf aJtllıebtl ea b"I J1ll'CL 

-1-1--·T d ,,,_ .. J l M h 16 .Ankaı'G, %'1 (llususl) - Askeri eesa sahre um.r llllaver dffieUerine ka1'$1 
labi!ir. Bu OIUk>\J ar a pı&nör ere a sur ıncı daelar ebınık ~Wdd edlror.m.. Baalar ... A1m rd d kala...,. dl bDIDl projesi ?dllclls nz- --=--=- ---- ile Wrlikı.e muc;.ctclc1e 
ncık'lcd..-en an o usıu va.r ır ve dc.ıete, -- ....,...._ye •llihlarımınıı ~- Eoll•-.....• namrıılne almmıst-ir 
bu °"dunun aınsızın Libyada. Mı.w, Al d ııaferiae ll"nar•kia oldwldm'mı ı.M& ---..---- deftmı fifii'u'Mll.dlrlcr. 

Kıbns, Suriyede veyahud Ffli.ıtinde man or usu edılırorlal'. AriiılıUeri ianınmNP. Utii Sofyada Rusya aleyhinde 2 - Btirilk Bri&anJ'a. lllndı.&aaa Bü. 
görü1mıeeİ iııtimalini haa.ha kata.. • &ablelanlllm Mı"-• la llleMr ille ,..,..._ • ld :rik BrifaaTa ııe :mütteftklcriDdea oetu.. 
rak tıctüıe bulı.nmamtz l~lt. taarruza geçtı JU7Ml ~ kaMr p.leriam pntfi. numayışler yapı 1 Dan ..ııJb oldukları llereoede bürriJd 

Almıan'.lar ayni zamanda İNıın ÜH t& her~ ..tm "1aa PJ'rl mca':ıll iste. (Bafta.rafı 1 inci ..,.fada) Ye l8UkW __ ,... hricf tut.an bir me• 
rinckın Rusıyanın i&Jcai ~ da AıMala, I' l...,.. ..-...ı> - şark riklerlıa tlılrW lıle MHP t.enıiaedir. propapııda ~il'. Y"6-• ... 
lesmdc mabadile Oıt.,ark petrol eep)aesblıie -..ı ~mühim biJo Tasarruf Bu!caristanın kararı ruti statü ~celttir, 
leri ietilametinde bii:Y'ik he:rekcte 4etWik ohumlft.lr. Anoak, IOD !>'r D~ buııııhn soma lt.alyan mlHetinln An.kar&, ı7 (ıtadyo puLesi) - Bu. a - Bü)'Ük Brltaııya b:nbden aonra 
yeniden ~ edec.ok görünüyor ~e fire ~ ıilbin eena~ancla, tua1Taf11 'hMkUMla şa rakamları "Vt".:'- «lin gıelcn Jıaltt-rlere ıött Blllpristan, Blndlsianda b1r miiessislcr mecJJ.ı ioP. 

Senenin 2 son harikası 
1 - BARBARA :sTA 'WYCK. 

FRED HAC MURRAY 
m ya.rathJtları 

GÜNAH 
GECESi 

laT. stıara7a Kasa bölpsiJHle bir nıii.dde&. miştfr: BllS1& oe.P-heshıe asker ri)ndennece b. l&Dhs.ma, müuade ı - MADELEiNE CABROL 
Rumen Kurmay BaıJ<anı 1mlııai malııınr 'MlDDMl 16 ıDCı Alman t~ l9 mll;r.n kiş!n\n tasarruf n.r ftrml$t!l'. Palı~ ıOOclerll~ uke. ecetttr. DOUGLAS FAlRBANKS 

Bdn, 27 (A.A.) - Rumen or. wdWAI, -- bir kll1l taarrua ıt't- ~ ...,.ıır ft 1uam1r )'ekbn cıs rin .mı1dan belli detfllllr. 
4 

- N~ icra komiieslılln bııtün ın ıaraüıJdan 
du'ları gendi kUDnay bafka.nı Steila. mif&ir. Taarras ficklıeile üne elmek'-e. mllylll' 7%1 milyon ıintttr. Bu rakam.1 r Dite:r ta.mltan bqiin SofJ'& rad)'osa, a:sahldan iller-hal Blndlller tar.ıtmdıuı 
Ma.Teşal K.eitıeil"in daveti üzerine ya.. tlir. llelltb tafwiW yokt.r. italyan mllle4inin Ye blllııs!IS'.l tasarruf Sotımnyanm ekseriyet partisini • yani i$ral edltecek, lnı azalara harlclye, ma. KARA 

VILD.ZLA rınki Cuma~İ günü bi.kaç gün * M:sülan .. ı en b&7illk k1S1911H elleriıule hliküıaet }IGrilslnl • te$ldJ e4len meb'ua. ll7e ft! müdalaa işleri ieYdJ oluııacaktn'. 
lı.-a!Imak üz.ere Almallf'aya gdece&.. ... ...., l'7 (A-&.J - AlmaW.rın tutan kiJIWerln ~ -tlw bldıi'ı. lartn mt 11 den H e 'laMbr ~ ad 5 - Si)"aai :iılere nesareı Ye bu itleri 
tir. il' ___ ,_ ll:aca*ı" n 11 - ordıl. nı ı&Jtem ettMlr. lllbliinÜll serçU sil.ren b!r t.opl&nta y~ı Wir. i4are dmdt ÜKre deı1aal :maladud lalı-

-~ -- lıaiM' ........ lala lılr J'Ol at. menfaati rwaaruı ~ •eitl. mllııür. baı1t kN:Jıl-.ı k4f&il ~ w .. b 
ZafeJ1erle *nm ecll.> .Jr. 

H d k 
_.. ~ daha iMia t._e.._. eUlk,. taaamlflarm ker•..... .,.re'lle :mUa- Toplantı IOllıında parti rdlıi ıwt4.. • in istana arşı isi ...... ~. f.aa e4tıelııılıtr. Bu mMafu mimkiiıs el.. •Ilf!!'e (lem~ b-.1ımaıall, ... mbi•eel ~ ~ ~ ~ ete. ;----soN &iNLER 

dui11 Wt6ink 'bi yella başarılacak, fa.. kaDmllaıw nriiıııakere edflıiıtbd. 7ann ~==·----------..'..__-~~~~~~~~~ 
Japon taarruzu Japo:ıya Papahk ut olamua ku"* baş ~tır. :....ı.r::t;.:e.1:=:: :r..:: ~--------------ı..., 
hazırlanıyor nezdine hu Ull bir ek:~":,i~::~,d;uz- ==:;... .. ~= .::= 1 Bu: .. Tı.A KSTM ı...;::=~da 

malar~s.:=· t!~~ ==-~. elçi nönderdi de 2 5 artırıldı ~ bus.:'~War == =; 
Aadıama.o .daları K.alküta ve Sey :J ü... .ıı a..ndlri- ..__ ~..s.o •~-"-d·"-.a-

~. 1'7 (A.A.) - ~e aaavb- ~ W1 lA.A.) - ~· M ,..., .--r ,..,.._. a.a--·· 
lana Ul"fl YBc>Jlacalr. baıva a.kınluı tı llflltJıDld Wlllif Deen*•lıftlr: tl,or: SolJ'a rac1)"08Q, eıbcriyeı partiM bq_ 

için ınlitemsneıl' bir üa ~caktır. ··- 1-U.L&-..... p•-nl.1 •• anaıncla. ~l Jt.ısılhaç mi.uarsiUi R~- kaiU.IHR demrıcıial Mll'etUil aaıwıa.. aJ'nl 

lnciliz tıeWlii w -;:; .. -.;::. ... .:::; ılalaa ~ ııa-n :&..eo npıuile relen ıeee tool- dalca u:zanhıiu üeride :H$J'l7at ya_ 
Yeni Delıi, 2 7 (AA) - BiT. • , 0 k , *'le il. llnt BanliaFI W. 1"1Ha'/m Im~ idare koJlllk;si. pa.n ıi•ll Balrar rU3"0l8 ela. kral Bo. 

manya Peıwemhe teDl.iii: v..!.. ı.-s ..Ue ae e191 .ıarM nla naanıti aHuıııia ltUtüleeel'lni bD- rWıı memldletl ~ ~ iti. 
ÖneaıJi Jaıpoo kuvvetleri .~~ •iwl 1 it~. ıs..W ~. n. w 7M'l Jan.Yll .-r pa dıat- 9ÖT~. 

raft.ı T~'ya taarruz canıiı-udır. Ma7a d~ \IC Mb'iik ..... ~ kar~. ıs llbı'M&o WJıalT.D A. İç daram kötü 
Çic}i miid.afHer mütemadiyen düt- .,. DWJl ldMmw ....-~ .._ tılaa ..._ uıdleoek ekmek •1"an I.wlra radpeHlla ıire. Balprid&aia 
ma.ıı.ı püdWıtmdctedir. na 7....-u&a 1tahıllaMl ıleiaıırlk Pa- 7iilılk 15 ., .. t'IMle artınJa1ıRecek1h'· olclatu """· FlnlaoıiiF .. m da it •mu 

Tungu kesi~e • ~d~ ı-hk • ...-...ı1ıe ı.....,.. UMIDdakl Banıı1an .,... ..un 11&1raııa ye JIA9ka1• ütıiil~. Bu kii9iıll waıeket, Scrr. 
eıclıeın Çın ııencralı ,ebrlA tl~ .-.ı&lm miin:Uelııctlerinl w tal"lfll*lı '-e. F• y~ .m-ı.euıe ııiifus başın& yeHe~ kAl"fl Al .. nya alında harbe 
sarılmış bul!unmuına raimen vazı.. DiMi rt'JifthmeltWıı.i iDelal belirtmeic 5 rüıı miiııl'lleHe fiilMle 90 ıtıı.m fasla f'lrdltl Sll'Mla, -...... 1Na l&reeetfnl 
)etin elde wtu\rnaltta obdıu.iunu söy liimum yoktur. elanı!k •crileeekttr. &.alınün e&adşU, Ba_.an dola:rı fbn411 
lemiştir. ~ok üzülmektedir, 

Japonlar Çin müd.afaaawıın dıt Bulgaristan ve Romanyada 
nMlarını ddlmeye muvaffaık 0ıamo- TÜRKiYE KIZıLAY CEM.YETi MENFAATiNE tevkifler 

Biıi:>irlerini seven iki aenciaı kurduk.ları me•ud yuvayı tarumaz 
eden eııılti k.afah cahtt ve zalim b~ a.na. •. Servetlcrınc mairuT ha. 
zır yiyici bir aörü ~ün ineanl.da müıcacJcle eden temiz ve na. 

muslu bir ailenin hallin ve b.eyec&dı ııonı&Dl 

YIKILAN YUVA 
Türkçe Sözlü - Türkçe tarlalı 
BOY OK REVO ve KOROLU - ••.. -

«Saadet Y:uv-1 • lJ Ü Baş Rolde: filminin e,siz FATıllA R ŞT 
<l il:> er yıldızı 

TIBBÇI IJABlllLAB 
Naime*rile b~ JanbJııa Mu· 'ZEYYEN S~NAR meımıt.eden epl2 oku)"llCU 1 

mıtlaT<hr. Şdhrin ı 2 k.ilometrc ıL Bem, 27 (A.A.l - Brltanon ajansı: 

malin<le lbu:lunan h.va alanı baieo BE R L ı• N F ı• L AR M o N 1 K Buraya relen ~anara ıöre, Ro. Tar:iıbi ~er aoli.ti 
Japon'larıın ellndedh. _.,.aa ft Bulcari...tanda teYklfler J&. 

Japonlaı-ın yeni ihraç barek~leri o R K E s T R A s 1 pılaıuııtır. a 

NECMİ RIZA 
S 2 7 ( A.A · Ba lııa. Balprbıian a, taammış !O siyaset a. 

aygon .) -. zı damı sııikud ve ihanet ~ruiılaıı 

~erlere ııörc. Japoemlnlar. B~~:~- ta- PrOfesör Hanı Von Beada'nıD idare.sinde t.eYklr eıdilmlşienllr. Buntaı- arasında bir 
at.im adalarında ön ı ooır ıı.u ~ e*t cblılll,.e nazırı, aUıay Kolrf ~ 
aayıca üariin ku-n-etter toplamak.ta. lstanbulda yalıız iKi KONSER verecektir, nt.n1 7.llmof ıa vanıır. ft • 

dınlaf. Romaa1ada 95 lllJ'uet atamı tettll 
Diier ta:ıeftan Şangh~ ge~ Kouıerler: edilmiştir. Bunlarıa arasında mı pro_ 

lıaberler }aponlarm S..nta ~ CerllE 31 Mart 9-42 Çartamhe. ~ aktemı •at 21 <le ~ naı.m M. Tklanu vardır. 
T · l •I!- _ .J_l••ı•G &ak.er 1 Nı"san 942 r--·~ba günü aaat 17 de ve UIOOPMl ngruz; - ..,. - y-.-.. Ayn.I ramanda, ~neraı An&oDesko. 

ç.lk~ı bildmnddedir. Şelılr Tty.troau Koım.di kısmı (5'ruısız Ttyahosu) nda. vertlecek- nun 1921 ıı:ontını da slllh altıaa ptır. 

Musiki adap'.asyonu: Keımmi SAI>l IŞll.A Y - Tamburi be.tekar 
SALAHADDiN - Keamai NOBAR n 36 klıllik SAZ HEYETİ 

---LOTFEN DiKKAT:---.. 
Bu eeertn düiün aaıhncsi (Kızım Du,ymuın) filrnWn baş 
yıldnı BEDİA MUSABNl'nin K.ahireMi (Bedia Kaıı:lno.. 
IUDd.a) yüzlerce mutı•~ ve d.aneözkırin ı,ıirakile tcrtıb 

edilımiftir. 

Sea.nkT: 12,20 (Tenzilatlı) • 14,30. 16,30 • 18,30 9 
Santa • ~ takım adaları Sa- tir. Biletler: ş.MI' Tayatroea tifelerlnde ..tılmaktadw. ıbiı kat'i olarak bHalrU~er. 

lam.on a.dalaıri'lcyeni Hd>ric:Ueranı- "::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ -----~----------.:..:::========:..:...---------------------------~ 
·ın~;. ~c!!~!ıama::ndaki .ı4 .-----· Senenin en çok beğenilen -----, ... 
Tucopia adaı cemd> deı~n.de HOLJVUO'an en ciiıDeıl kadıGlarJ ... en me;llur yıkiıduı ... Büıiln 
Iİrncii en ileri Japoıı ü.MiDi -.kil cıt _.'at ••• bütün nükte.·· BUlıiin Dıeıf'eli mu.iki .. . 

tnıdktedir. -----

Lindberg'in y~ni vazifasi 
J>dı'olıt. Z'7 ILA.) - Fonl k~ 

lll mmuırla.rı aıı., ~ Mmba 
tana.releri fa~ birbı.'e ma. 
kine mühendl.Htl TUUesilll kabol ettl

tlnl Pe~ &iinti biWlnDftlerdh'. Al. 

SiRAKUSA GENÇLERİ 
SOMER Sinemasında 

AR.JANTiNA 
MELEK 
liiiillfiilleiAie•f il ... lıı n ı.a;au ............... +pffi!iM 

lıaJ'Ul ıııtvU müşı.TirUk nslfeıdle bulun- Baı Rollerde: Bink:ree figüranın i,tirakHe Sbıemaauıda &ahmlnio üstünde bir munffaklyet kazanıyor. 
dqa ~e nnantı mamaıleJ'hlıl .a. ROSEMARY LANE. ALLAN JONES • MARTHA REYE ~iin Seanslar: 12.45 (TcmtiUı) • Z.J& • uo • 6.30 "9 da. 

mfeslnden oekllmfJIÜıe mliııaed• dmle. ~ ................................... ~ ........................................ , ~. ~ ...... _ .. _ .................... ,. 
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DERMOJEN 
YA.ı.'VIK, ÇATLAK, BKZEl\IA ve 
CİLD YARALARINA fnbllclıe t,t 
ıelir. Derinin tazeleommne ,.e 

yenilenmesine hizmet edili'. 1 HER ECZA.'llEDE BULUNUR. 

v' 
FRENGi 

ile sabah, öğle 
ve 

Belsoguklugu ve akşam 
na tutulmamak için 

E."'l tyt tı.Ac: Her yemekten ıonra günde 3 dela muntauıman diflerinizi lırçalayuu~ 

1 Protejindir. 

1 
1 

Her eczanede 50 Kr. satıhr 

,..SATILIK HAN.._ 
Eminönü Yalı köşkü caddesinde 

(Ha.san ecza deposunun ve Besler 
çikolata) fabrika.'lınuı lstlcarında 

bulunan 8,10 . num&rah Me;rvaho'> 
Hanı 31/3/94! Salı ıünü saa.t H 
de Sultanahmet Birinci Sulh Hu 
klik mahkemesinde müzayede ile 

KAŞELERi \ıı. saıılacaktır. Dos:ra l/942. rJ 
Son Posta Matbau1ı 

Nf,friyat Müdürü: Cihad Ba'baa 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Ve bütün ağrıları derhal keser. 

Sıhhı·ye Vekaletinin ruhsatını haizdir. icabında Pıtde 3 ka•e alınabilir. 
SAHlJd: A. Ekrem Ue.AKLIOİL :ı-

Derhal 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- -~~~-

Atelyelerıne aakledlllr. 
Beyoğlu İstanbul Caddeıi No. 32 

C Asker vaziyet :J 
------

(Saf tarafı 1 inci aayfada) 1 adas ı da Mihver tayarelerinin ara.. ı 
hatt ın 15: 20 d-erece şi.malindeki 

1 
aız hücumlrıına sahne olmak busu. 

arz d.a.irelerıi aruındadır ve Mayıs aiyetini k~betmemektedi r. 
ay ınd .a.ıı itibaren bu memleketlerin 1 .c:alah iyettar İngiliz mahfilıJ:eri Nil 
aahjt ve vad ilerife ovalık yerlerin. , ha .rz~ı v~ Süveyş kanalı ile b i rlikte 
de bo.ğucu ve cehennemi a ıcaıklar Or.aş:ırk ball..lk ındaki kaygı ve e-ndi. 
h üküm sü.rmeğe başlar ve b ütün sı.. tıcleı.foi gizlememekte ve önümüz. 
cak mıntakalarda orduğu gibi bura. d eki Mnyl~ ay.ndan itibaren Avru. 
)arda da yüksek dağların yaz ve k ış pada i nkişaf ed.ecolc yeni bri harb 
daimi ve el>ecfi bir bahar l etafetine chınımuınurn buralarda da kıvılcım
malik olmaları tabii bulunmasına 

1 
Tar fıı'latacağ ı nı iddia etmektedirler 

rağmen bu sıcııkfar ekıserlyetle aıı. ve bu sdbebiedir k i, bu kadar sıkın_ 
keri h a.rekata engel ollUl'. 1 tıları ~ç!n~.e şimali Afrikadaki kuv-

MUJDEI .. MUJDEL. 
IJstad SAADETTiN KAYNAGIN 

besteled i ği ve kıymetli San'atkar 

MÜZEYYEN SENAB'ın 

No. 270462 

Harunurreşit Filminden 
YOLCULUK VAR. 
YOLCULUK VAR· 

Şa.J'kısı bizzat MÖZEYl'ES SA~AR 

ODEON 
Plakma okunmuş ve satışa 

birin.oi Gc.ı.eım 

ikinci kısmı 

1 

arzedilmiştir. 
~--- Sayın mü~rilerimizi haberdar etmekle müftehiriz. ___ , .. 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Vnlverslte ~in 4 ftcalyecl ile bir amir alınacaktır. Bunlar 

Müdürlüğünce yetııştJrllecekleNilr. itC.a.iyeollere 45, amire 60 

cektlr. 
l.ııteklllerin itfaiye müdürlütüne ba~ vurmaları. (13906 11 

İstanbul itfaiye 
lira iicret verile • 

H ç şüPhesiz Japonlar da, kar. [ vetlerını fuzum~ndan faz~a azaltma
tılarına di.Jc i fmektıe olan bu muzaaf maktadırlar. Mıhve.re gel.nce : O da 
mahzuru müdrik ti rler ve hareketle. bir tara Ftan Sovyet cephesindek i bü 
rin i teısri etmek isterler. Fa'ka.'t, şa. yük raar.ru2a hazırlanır v e lngiltere 
b id olunan du rum bU'Jlıun aksidir. 1 adt:larında bir ihraç <·nd i~esi n i de. 
Yeni G ine adasile F ilip inlerde Bir- vam ettirirken d i ğer taraftan İngiliz 
manyada ve Ç inin şimal ooğu böl. leri bu diiışünce ve iddialarında 
gesind e devam etmekte olaın hare. haklı gös t.el'.ece:Jc tarzda hem Romel 
k etlere rağmen Japon yüksek sevk ordusunu takviy e etmekte, hem de ,•••••••• En son modaya. muvafık 
v e idaresi nde bu eon günlerde bazı cenubi Yunanistan ile G i rid ve Ro. I Ü T Ü N M Q B 1 L Y A l A ~ 1 N 1 Z 1 .,.1 
tereddüdler his~ed ili r gibi olmuş~ dos adalarında önemli karn ve ha.. B • 
tur ve bu yüzden harek;ıt ı n umumi va te dlbider i almakta kusur etme- ~ldleri çok olan İstanbul'da Rıza Paşa yoku.şunda 66 No. 1 
cereyan tarzı nda yavaşlamalar hat. 'ı me~ted i r 1 AH M E O F EV Z İ'nin AS R 1 MOBİLYA 
tii durak1amalar hu5Ule geld i ği dahi Buınunla. beraber günler geçiyor, 
göriılmdkted i r. Bu ha~ b el'ki de çok çöHerde !harekete imkan bırnkmıya. ~~!!!'!!'!!'!!!~~~~~M~niıa~~'lJ!!~sı~n~da~n~al~ın~ır:·:_~!!!!!!~!!!!!!!!~-~ 
genicı bir sahaya yayılmış olan Ja. cağı za:nnolunan s ıcak :nevsim yak. 

pon ku'VVe!tlle ri n in İ n~. ikmal ve !aşıyor, fakat ne Romol orduısu, ne Bu sene bol ucuz balık yı'ynceg" z' 
~a;nv ;:~~ldl~~~~u~~~ ~=1~ g::i1~i ~~~~:i~=r~~;oı;ı:;·~~e:ianJe:~~~ f ~ 1 I 
b ir ,.;eydi r ve Japonların Avustral. ı b irlerini göze!t'temek ve biraz da (B f 1 . 1 f d ) so""udu. B··ı·· b lı.kl la d 

k · h 1 k.la · k · f d. l Aflara ı ınc say a a 1 mu, • u un a ar ıu rın e-
yada karşı lapcaklarl mu avernet ln trpa ama ı tı a e yor ar. Aca. 1 balı.ki b k rluine 30 ~o kula d ı 1 ka ı ç ·· 

~ b b h l bö' l .. .. . ışıl l.!jı , pırıl pırıl ara oı ıyorum. , ... ç er n ere 9 ı . un. 
ziyadec.e dlacag ını an1amları ve u. ba u a Y ece aurup gldecek ı ... la. bl k d'"·k"" ., ku·· o-l·•rı d•ba ılıkt k la. k 1 .. • d' ' d' B bı .. I" uun rın r uyumcu ..,. .. nının c .. _ , ... ... .. ır, o y o ay so. 
na göre munzm ve mutemmım te • mı ır} u ı m ememekle beraber k" . 11 •• .dl d nır 1 ""umaz llaval"r d" eldi oı dl blrk 

ima.La d .. 1 bT k' .. 1 me .. nını sus yen zumru er en, ., - c. • .. uz rm , aç 
b irler itltthazı zo~nda ~a ;ı a şu soy ene 1 ır, 1 ço !erde yazın lantalardan ve daha çe~ldll mücevbl'r. 1 cün daha böyle ciderse, mesele kalmı-
bu h U'Susta ayn bır am•l teşkı l ':t- h.areloot yapılamıyacağı büsbütün terden farkı ne" A......atı yukarı uzcrlerln- yacak. lleıısl suyun yüzüne (tkacaklar 
m . ş ob a ~erektir.Güçlükler önlond~k 1 k.at_' i bir §ey d~.ğildir. Ve harb t~- de ayni flııUar.' inanma.ı.sanız sayayım: Yıımurtalan kızdı mı, derinlerde dura~ 
ten, tedhı rl.er. ıt.~~a~~andıktan so · rı.~ ın-dle yazın ço~lerde yap.!mlş bu. Barbunye 900, kalkan 250, mercan 200. ma:dar, hepsi başlar Karadenlze dofmı 
Ta kt>nd'il'erı n ı uçuncu hareket mer. yukçe hareketlerın misa11erı vardır. kırlangıç uo, uskumru 120, istavrit 120 akın et.mele. Oh, o vakit kur Boia7.a 
halelerine ullaf!ıracak otan planları Bu. eebehk önümüzdeki yakın gün. ve bizim bir zamanlar fıkara Jemeğl dalyanları, yakala. yakalıyabildJiln ka. 
dahili nde hareketlerine tek.rar ve 

1 
ler tn olaylarının bizi birçok yeni ~ıiye tahkire yeltendltlmlz meşhur baba dar, Senin anlıyacatm. haval.&rın ısın

hızla baŞ1"yacaklarını tabii ad~~· sürpriz1et'le karşıla?tırması ihtimal torik bile 9o. masile beraber, balık ta bollaşacak. Kiı. 
mek doğru olur. Bengale körfezının dahilindledir. Bu flatları rözümle ıordıiklen sonra, flr, odun kömüT ıibl, lod<>!ıta bulunuyor. 
şark kenarını tahd id e<l'cııkcın Mala. 3 - A-riantik den izindeki deniz ıayrl ihtiyari ıeçen cün bir dostumun :\laamafih, şakayı bırak bilyım, birkaç 
ka boğazının bu körfeze ve Hind altı faaliyeti de durmaksızın devam bana ıorduiu suali, bu defa kenıli il.en. elin daha !l!&brrdelim. Görrcek!dn ki, ba_ 
Okya nu:"JUna müteveccih olan 9.arb etmektedi r ve öniimüzdek ı bahar ve dime soruyorum: ilk çok ucuzluyacak. Belki, aeçen ae-
ağzını kapayan Andaman ve Nıko. ~-- d I b u- Peki •mma, balıklara ne oldu?» nelerden ,de ucuz olacak.» 000 k yaz ay'.uuln a ö çüsünü ir parça da_ • • 
baren tak ım adalarından 28 a h ti vı d ' l kt d' B MaamaCih bu suale kafamın içinde Balıkpaıannm en eski, 40 senelik b-ı_ .. ı· S l• d a ar racag zanne ı me e ır . u • 
dar nufusa ma ı k ve ey an a ası. h b ' b d b . Alm I L cevab aramakta fayda yok. Onun ccva- lıkçısı Tahsin de meslektaşının sözleri-
nin 1250 kilometre kadar tarkında ar ıdn .aşt)n laan er: b an veldtuka 1 bını bana. verse verse, ıene balıkçılar, ne iştirak edl:ror. Diyor ki: 

b . · · · · J 1 1 yan enıza U rınln alırmış o _ . . bulunan ırıncısının apon ar tara. I A l S k ·ı . bu sevimU, bu nadir mablukların halin_ ((- Datlarda kar bıtmeylnce, ıutıır 
fından i~a.l edilmiı o'?duğunun 25 l .arl 

1
n
6
g 0 

.
1
- a son gemı lerı ltdonva. den anlıyanıar, nazını çekı:oler vcıcbilir. ısuımayınca denizde balık arama. Fakat, 

-"'-1' b' y · Delh' • Jlnln mı yon tonu geçm ş o ugu Mar.t tarı11Ul ır eni ı reamı . . • . ötteden sonra aaaı 18, Kuyumcu, bir de havalar iyice açsın, ıör o -vakit 
ıteb1 iğ inde bfldiritmiı o\maaını da ~~ Mart t:ı~ıhl~ ~ima~ reşmı tcblı. pardon balıkçı e9Dafının en bararetll m:ınıarayı, Balık bollutunu .. t tanbullu. 
Uzakdoğu harb sa~alıırındak~ u~~· gmd: b~dırıl~ıştır. ~aer, bu rakam me.!WJ saati. Sağ'dan soldan ıınler yük- la.r bu kı.ş ba.hkı&n yana çok ıılı.ıntı 
mi Japon hareketinin dıı.ha hır mud kasdı bır tekılde degil'se ve ayrıca sellyor: çekti anıma, yakında yüzleri ıülecek, 
det ayni hızla devam ed~eğine ye. Japonlar tarafından batırılmış ve «- Bayım, bu yana buyur. Kuzu ılbl acııı.ını lkl mlıııt çıkııracakla.r,,. 
ni b ir işar.et saymak yerinde olur ve bat ı rılmakıta olan t icaret gemileri torlklerim var, derya lncllerl. Haydi sa. Mardlk uta da, ayni fitı.lrde: 
bu yüzden Seylan adaısının da çok de gözönüne alınırsa Anglo • Sak. na 80 den vereeetiın. Beıenmezsen, us- «- Şimdilik, hepimiz cüncş duası ya
tehlikeli bir duruma gi:rmiş oldu- don t icaret filosunda açılmış olan kumru da buluruz, cesareUn varsa, ba.r- pıyorm:, dl.yor. Yakında sl:.ı de sevine. 
ğunu anlayabilmek için Filip İ n ~d~. ged-iği n §Ümul ve ehemm iyeti ta. bunya cıa .•• ıı I oeıksinl'!, blz de ..... 
larl nın merkezi OlanManiHa şeh-rınln nuı.mile anlaşılır. K. D. Bir tane inin yanına yAkla~rak ıor- Bülisa bütün Baltkpaıarı esnafı ayni 
Tokyoya elan mesafe,,inin 3000 ki: o dum : şeyi söylüror: 
lbmetrıe olduğunu düşünmek kafı İ •- Baba, sen kaç senelik balıkçısın?» Balık pahalılıtı balık ulıtuıdan dot-
ge'lir. ngiliz tayyarelerinin «- 25 senedir bu işteyim, adım da mıL,tur, bunun da sebebi reçlrdlthnlz 

2 - Aıkdeniı: ve ııimali Afrika AJ manyaya akınları mf'Şlıur zan, peki amma niye sordun?» slddetll kışlır. Baha.rta bcr-.ıbl'f, ~elılr 
cephesi n<le: 11 - 25 sene lçerWnde böyle lrao defa bol ve ucuz bahta da kavu,acaktır. Lü. 

A'kdenizin doğu ve orta kısımla- Lond':m, 2 7 (AA.) - Hava rıe- balık p;thahlıtı oUu, onu aıılamak l.ı;tl. ferin, mercanın, barbunyanın nefis Jez-
rında gerek Ortaşarkın, gerebe ııi. zaretinin tebliği : yordum da ... » tıetlerl ,.akmda dilimize tekrar yerleşe_ 
mali Afrikadaki fngiliz ve M 'hver Perşembe • Cuma gecesi bomba «- Ben ilk defa ıörüyorum bayım. cek, çoktandır unuttutumuı bu tadlara. 
ordularının mukadderaıtile ilgili t~yyarelerimiz kuvvetli f ilolar halin inan ol un, bu iş~ aball kadar bh: de Jenlden kavuşac:ığu, demek ki .. » 

kanlı hava ve deniz muharebeleri de Ruhr'a bir kere daıha taarruz ot. zarar ettik, Ne eski llatlar var, ne eskl * 
devam etmdktedir ve mu.hasım tet. mi,lerdh. Endüstri hedefleri şiddet satı lar.ıı B:ılıkpaurından ayrılırken, bahkse-
raflar b irbirlerinin önemli hedef ve le bomhaılaınmııtır. Hoilanda düş. «- Peki, buna sebeb ne senee?ıı nr LıtanbullulaTa yerecetfm bu müJde. 
bölgeleri üzerine atkı ha.va hücum- man hava meydanlarına da taarruz «- Havalar, Bu sene~I ıörülmemlş den dolayı seviniyordum. 
Lırı yapmaJkıtadır. Bu arada Malta la.r yapı~~ır. k~n tesiri. Sular da, toprak ~lbi sotudu Gavsl Ounsoy 

ŞiRKETi HA 1 
Yaz saaıtinin ta:tıbrki dolay ısı le 1 Nisan 942 Çarşamba giinünden 

itibaren: 
Gösterilen lüzum üzerin~ seferden ka!ldır ı lm ış olan ilk ve son 

l Rumeli ve Anadolu postalıırının kemııkan 2 l, 1 O ve Z l, l; de 
Köprüden hareket ett i rileceği ilan olunur. 

-iLAN-
OSMANLI BANKASINDAN: 

25 Mart 19-12 tariWnde ke de ('dllcıı •AİLE SANDIÔIH Plyanıo~uııun neta7lcl 

ı aded T. L. ı.ooo.- tık 

' • • il 250.- .. 
5 D • • 100.- • 

25 I> • • 50.- .. 
5t • • • 25.- il 

ikramiye - Giresun müşt('rllerimlzden bir.nt.. 

» - t~taııbul ve İzmir m~terilerimiıe. 

» - G&zlan~p. İstanbul, İzmir ve Kay. 
seri müşt('rilerimıze. 

• - Ai.la.na, Ankara, Aydın, İo;taııbal, t~ 
mir ve Mt"rsin'deki m~terilcrlm1ze, 

• - Adana, Aydın, Ankara, Isursa, Cey. 
han. Es:rl ehlr, İstanbul. hmir, l\ter. 
sin. Sıvas ve Taraust.aki muştcrllerl
mlze. 

loevle~emiryolları lşletms U. M. den· 

Aşatıda cinsi, mlktan muhammen bedeli ve muvakkat temln:ıtı yazılı 2 ka_ 
ıeın kaynak tcU kap:ılı :ı:ırf usulile gtın aluıacaktır, 

Eksiltme ıo.4.94.2 Cwna ııinü saat 11 de Sirkecide A. E. Koml:.yonunda ya. 
pılacaktır. 

isteklllerlıı mu\-akkat ~rmlnah, m:ikba'l ve diğer kanuni vesikal:ır•nı hıni 
kap:slı z:ırrt.'lrını ayni gün ve saat lCI a kadar komi yon relsli~lne vermeleri il. 
zundır. Şartnameler pcınısıı olııraJıı: Sirkecide komls3 ondan temin edlilr. «3'116• 

Cinsi 

Pirinç t.;ayn:ık Leli 
.BQkır bynak teli 

l.\llkta.n 
Kg. 

413 
300 

l\luh:ıınmen bedel 
Lira 

9&03.75 

1\1, Teminat 
Lira. 

'1:l5,%8 


