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KURUŞ 

EN SON TILORAfLARI VE BABIRLEBI VER EN AKŞAM GAZET Eii Gueteye 

Mili Şefim"zin iz ·rdeki Miihim· Nutku Biit 
M~m eke te üyii Bir Al8ka Uyandırdı 
• /nönü diyor ki: ''Bahara güvenle, kuvvetli ve güzel hislerle çıkıyoruz,, 

ELiMDEKi PARAYI \''Bugün bizi muharip 
NE YAPAYIM? 

taraflarla çatıştıracak bir TASARRUF ETve/ŞLET 

Türkiycde ve Tütk balkının 
elinde harp iincc•ine güro bugün 
daha çok para vardır .. 

y,,_,.: E.TEM iZZET BENiCE 

rinde durmaktan ziyade umumi· 
yetle a:ı vcyr. çok k:ızannuş olllıı 
ve kazıınmırkta bulwıaıı vatan· 
daşfarm elbrindc bııl:ındıırduk· 
]arı paraya biiyülr kıymet atfd
melcrini istemek ve bu kıyınctle 
harp sonrasına en karlı ve tcoıi
naflı bir ~l'kildc ~ılımak imkanı· 
nı göstcrn1ek ve her nevi yİJC
crk, giycvk maddelotı üzerinde 
olduğu gibi para ve kazan~ nl~V· 
zuunda da asla israfn kaçmama· 
!arını ve tasarruf fikir ve nıülil· 

(Devamı 3 ünt:U Sah.l:fcde) 

Sabit gefüli ve mıı:ıyyen gıin· 
deliğe bağlı ntandaşıar dışı:ırla 
her çeşit ah~~eriş işiııJe bulunruı· 
!ar, miistalısil, köylü bu para çok· 
Iuj;'Undan kendi his>elori nisbe· 
tinde faydalanmışlardır. Türk p<t· 
ras1run bugünkü Jün) a durltınu 
içinde en stıVlan1 karş1lığa v~ en 
)Üksek itiıu~da sahip buulnduğu 
ve aynca 'IOrmal ~artöar dah:lin- 1 
deki ıuil .. tarı d:ı n:ızar.t \·c hcs .. \brt l 
alınırsa paıa çoklııi\unıın lıeı· ------------
hnngi bir r,nyritabiiliklcn .eya 
kıyn.ı.ct!'.t;z{ikfcu ilc•l gcluıc~i"i 
derhal k~nı>'liğiudcn ortap ;ı· 

kar. Para adedi ınuan·cndir, k.) • 
met en sa~;lo.nı ·ve :nü:.;taka.r ol· 
mak v:ıziyetindcdir. Bunun en 
bariz ve en son bir bclges; de 
10 milyonluk ~inıcndifcr tahv;u. 
nin kırk setiz s:ıat i~inde satıl.!
vermesi ve taleplerin karşıl.ma· 
mamasıdır. O halde, para lıtın 
sağlam""";c yüksek, hem mnhdı.t 
da niçin ellerde fazin?. Bunun 
başlıra dürt ana selJPh' vard ... 

a - Harbin dün;vnyıı yuyılma
sından ve !;r:ıret yollarının h· 
kanm:ısından sonra her türlü 
mala yatınlımş sermayenin n•k· 
ile tahavviil ehne<;i, 

b - Memleket içindeki inıar, 
in•a isleri ile plasman vaziyetlr.
ri~in ;ine harp te irleri ile mah· 
dutlaşması ve i~lctm., sahalaı·uun 
daralma!liı, 

c - Fevknlade vaziyet dola:rı· 
sile milli müdafaa ihtiyaçl•rrııı 
temin etmek üzere tamaınile kar· 
şılıklı ve normal tilçüler içinde 
devletçe münasip göriilen miktar 
dahilindeki yeni emisyonlar, 

d - Her nevi metadaki fut te0 

reffülerinin ~eni emi•yonlardan 
fazla kazanç yolu ile payım ul· 
ması. 

Bütün ·ou n inzimam eden ol· 
ğer sebepletlc par:ı miiı.tabsilın 
ve müsteh ilk.in elinde çoğalırken 
ııerçekten eline çok ve taşkın pa· 
ra geçmiş oı.nların bir tas.ısını 

da şu teşkil ediyor: 
- Eliınrleki para), ne yap~· 

yım?. 

Bunlar nadir te"8aüflerle ve 
bazı fırsallaTla ve birden çok pa · 
r a kwıanmış olanlardır. Bilfarz 
b ir iktısat profesörü arkad~ıını· 
zın bize bah•ettigi busu.si bir mu· 
havereyi burı;da nakledebiliri1.; 

O - Baritin başından~eri e\ını. 
deki maniCalura stokundan 7 mil· 
yon lira kuandıın. l:mliik aldım, 
arsa aldım, Uıhvil aldım, istHıraz 
kuponu aldım. Fakat, daha elim
de para var. Siz, iklı.sat pro1eso· 
rüsünüz. Bana ne tavs.ıye ed<'rsi· 

• • nıı. •• 
Profeo;ör - Tasarruf et ve işlet . 
O - Nerede işleteyim?. 
Pro[esör - Hiçbir işletme .<a· 

hası bulaın,yorsan bankada işlet 
ve imkan 1.uldukça devlet istik· 
radarına yatır .. 

Bu mu ha' ere iki bakııııdan 
dikkate şayandır. Para sahibinin 
psikolojisini, elinde tutmak iste• 
yip istcmemrk tercddüdünii, ne· 
rede ve na..~ıl nün1alandıracağu:ın 
kararsızlığır.ı ifade cin.ek ve pro· 
fesörüıı cevabı bakımından .. 

Def erli il:lı.sat prof <sörü mu
hatabına ~n doğru cenbı vermiş· 
tir. Fal.ol, bizim bu yazımızda 
bahis ınc\ ~uu etn1ck i~tetliğ:nıiz 
fiki.r , . ., cknl?il et ıtinır€siniu hu· 
susi soruları 'c <ereddütlcri üz~· 

r 
Mezopotamya-
nın müdafaası 

• 
lngilizler Be-
ruttan Tah
rana kadar 
tahkimat 
yapıyorlar ! 

• 
1 2 O O mil uzunlu
ğunda olan bu hat
ta istihkamlar, top
rak altı maynlcri 

vücude getirildi 
Lond,a. 18 (A.A.) - lı•r;i· 

liz ask<:ri miihendıslerile bin· 
!erce Suriyeli, Iraklı ve Iı·onlı 
değerli petrfıl ıncnbalarına 

kal'şı bir Alınan ilerle) i~ine 
karşı i:.tilıkamlar, topr ak altı 

(De\"&rnı 3 iil"'cü Sahlfede) 

Şarll cepbesınde 

Ruslar Harko
f u geri aldılar! 
Bir Stokholm ha be-
rine göre burada ikisi 
General olmak üzere 
2 O bin Alman mak-

tul düştü! 
Londra 18 (A.A.) Son dere-

ce şiddetli mul.arebelcrden oon
ra Harkofun Ruslar tarafıındarı 
işgal edildiğine dair Stakıholande 
şayialar deveran etmektedir. Bu
raıda ikis General olmak üzere 
15 • 20 bin Alman askeri öldürül
müştür. Almanlar ayrıılımadan 
evvel şehri yak.ınışlarchr. 

Dumlupınar 
çarkçısı kendi
ni denize attı 

Bu suretle kaçak bir 
paketi yok etmek is
tiyen kaptan tutula
rak adliyeye verildi 

(Yazw 3 !lncU Soll 'fedc) 
' 

meselemiz yoktur,, 
''Fakat seferberlik durumu değişmiyecek, 
memleket, ordularını daima ayakta hazır 
ve uyanık bulacaktır. Ha rpten kaçınak 
mümkün olmazsa vatan borcunu şerefle 

ve h a y si y e tle ödi ye ceğ i z .,, 

"Har p ne kadar sürerse sürsün - ki çok süreceği anlaşılı
y or- bundan dipdiri v e kuvvetii bir millet olarak çıkacağız,, 

Anadolu Ajansının ·bildirdiğine 
göre, Miılli Şef İı:met İnönü dün 
İ:ı:mirde, !ıımir haikına hit:ıben bir 
konuşma yapın"'itı.r. 

Sabah gazetnleri ve Ankara 
radyoou tarafından neşredilen ve 
bü~ün yurd'da biiyük bir alaka 
ile karşılanan bu mühim nutkwı, 
hul5sasını ya1.>yonız: 

Milli Şefimiz konu,<.masma: 
•- hmiT!iler, sevgili vatan

daşlarını, 

Reis i c u m hu ru m uz 
kültürel, zirai saha
larda da mühim di-

rektifler verdiler 
Bir iki gündcnberi aranrz.Ja iyi 

vakit geçiriyorum. Ayr:ıbken si· 
zinle bir konuşma yapmak iste. 

Tozk oparanda Feci Bir Kaza 

6 yaşında bir çocuk 
otomobil a ltı nda 

ezilerek can verdi! 
Beş yaşında bir çocuğa da araba çarptı 

Dün ak~am şı:lırintizde iki ve
saiti nakliye kazası olmuş., bunlar
dan biri ölümle sona ermiştir. 

Kuledibinde oturan Alinin 6 
y~larındaki o::ı:u Yüksel adınıla
ki çocuk dün akşam Toız::kop~rarı 
(Refik Saydam) caddesinden ge
çerken şoför Mı:hmet Fadılm kul. 
!andığı 2729 numaralı taksi ot..>
mob'linin altında kalmıştıır. 

rette yara alan Yüksel ölmüş, şo
för tutulm~ur. 

Bundan başka Küçükayasofyn. 
da oturan Süleyıınanın 5 yaşla

Tı.ndaki oğlu Bürhanedıclin de ev· 
!erinin ciııann1ıaki sokaklaroan 
birinde oynarken temizlik ame
!esind(!n MU5tafanın idaresindeki 
çift atlı arabanın çarpınasile ağı.
surette yaralanıruştıT. 

dim. 1lkönce şunu bildireyim ki, 
seyahatimden çok memnunum. 
Vatandaşlarımı »-ıiıhalli, imaıı.b, 

işleri Ye güçlerile devamh olarak 
çalışr.r gürdüm. UğTadığmı bir 

çok yerlerde ol,ulları. geıxlittn. O
kullardaki durum ve çalışmalar, 

benimle beraber olôaydını:z, sizi 
de memnun ed~rdi.. 

Diye başlamış ve okullarda ta,. 

(Devoım 4 ünril S:lhife®) 

Pars Ajansının 

Bir Tek z ibi 

İran Azerbayca
nı S. Rusyaya 

ilhak edilmedi ! 
u ş a b memleketini 
terketmlş del lldlr., 

Londra 18 (AA.)- Pars ajan
sı mihvereilerin çıkarrlığı b:m:rı 

şayialar:ı mutlak bir surette tek
zip etmektedir. Ajansın i531"etine 
nazaran çıkaxılan şayiaların ak
sine olarak İra:ııda hiç bir mür
teci Türkmen ~:oktur. 

Sovyet Rusya !randa tevessü 
siyasetini gütmemektedir. Ajans; 

(Devamı ~ mıcil S•hifede) Bu feci kaza ı"eticesindc vÜCıt· 
dıünün bir kaç yerinden ağı.r su-

Biirlıaneddin de tedarvi altına 
aJ.,nmış, Mustafa yakalanmıştır. -

Katil Antakyalı Tevfik'in Yeni Marifeti 

İzmir ceza evinden kaçan azılı 
şerir , akşam Ayvansarayda 
annesinin evinde bastırıldı ! 

Polislere "Ben teslim olmam!,, 
diyerek kuyuya sığınınca 

itfaiye projektörleri getirildi · 
ve albavet memurlar tel merdivenle 

w 

kuyuya inerek kendisini yakaladılar ı 
.hnl:ılo .. da bundan • Y'' "'wl anı.. 

casını öldUıren ve b~r pollsı de yara.
:ıy:ın k~tit Tevfitk o •:akit ~<'h.rimhdc 
y::ı,.-Ullan~ni.Ş, t<.k!:ı.t Gala.ta Poe-tr.hanesi 
\'('~J.a rın1n katili Abdull".a.. il<" biT
Jiklı:! hı. 7'..sh edoo f 1 ı·a a m~vaffn.k 

o!m•.HS• • llcr tK li,tıı.ı 3'da1·tı<!'" tutul
ını.ı~l~1 \."(: bu .... a .·~'-ı..r 1Jr:~ 'crcL. 

Bı ... hare ııat.ay Af Kanullu 
Uzcrinc. serbest bırakıl.an Tev ... 
fik. şcıför H~lüsi adı0ı~3 b!ilni bul... 
.mu-c: w 'b0'rabel"'('e hırsıı1 !1P: yapmağa 

tıa:lın-ı:.şla.rchr. Aınakyalı 'I'cvfık bw
n•m,:ı bcrab<'-r An!lıri)luya g<:çınfş, Ai.
yon<ı 1 .. 1 ı:L kOOd:.ne •ı.ı ç . FUsQ ve .. 

(Dev .ı 3 üncü Soh:ıcde) 

GÜN ÜN 

lÇiNDEN 

O B ÜYÜK 
ŞEHiTLERE 

.NiZAM.ETTİN .NAZll 

16 l\lart ıelıldl. bi::ı.i bir defa 
da-ha meııa.rw.ı.ıın ba,lımia bWdu. 
1 ti Mart şehidi, mez.aı·ı &ıtmd.e 

8(1..)"il Jle eğilen ~ln ak ve kır 
~ıı::.rnıda. s.ilAh aa1ka..iaşı.rı eıt

t:~ı ı:;..,.Un ... ,..ılmaz sı;u;ııl.•'Lni ta
mdı w bu başl&rdan ••~larır.da 
zarr.oo)(ı m ıdak izi &E:2J.ı-meyeo
lerJnde, göı.leı·Wıi yunwiuğu gün 
dt;nyada olmı.,yaıılarm, kıf.:udtasin.i. 

ı:.nc:r..k büyüyüp yeti:;t!<ktln sonıraı 

m:m tari-hfn zahj!..-lui ar.asında 

aramıŞ, btllımı.&ş, sev.rrrts ,.e s:t:Y• 
m:l'l ı Oğret11ri\; olanlurtn alevli 
t-oğl:ıoıı~11>1 gürdıi; v~ asılarn kl 
elrn' k gurııru iç içe sun:ın on alla 
M&.rt yirmi üç yıl bnce olduğt: gi.. 
bı bugün de en temiz ~<anla-
rın: ~k" e-:dr 

lDevamı 3 ilnc:l S'1ıbi!edc) 

r 
i 

Milli Şefimfz Rel~eu mhur ismet İnönü 

MUTLU BiR GÜN 

Çanakkale 
nin yıldö 

Zaferi -
n ümü 

Kahraman Mehmetci k 27 yıl 
Önce bugün üstün k uvvetler 
karşısında Çanakkalede ünlü 
bir savaş kazanm ı ştı 

18 Maırt b·.gıl, ; mutlu b!r güıtiıı yıldönüımüı>ür: 27 Yıı evvel bu• 
gün kahro.rna.n Mehmt t~ik; Canak1c:airye t.uaınrı t'den üstUn ve moo.z. 
zam :kuvvetleri tıırlhe OD salan bır ta~rr.:etıe hezrmcte uC;r .. tmış '\ 
büyi.* za!er tacını gi~ır.iştir. Bu zafer Jcuşıc;ında mecrr.uu 20 l bin to
cilMoyu bulan mu&ZZ:::n bk deniz l:"uv\-eti Tü.."4!.tün çe~t:.\. tıa;nıi örli'u:ıUc 
geri çelıı!lınJıııtlr. B'ı vesile ile l<•hr""""'1 Metmııe<t.çllı:lerıln'z~ az'z p.~ 
biu.erlmhi hürınet ve huşu ile anıynrcz ve daıiırna da an.lraii:ız. 

CERCEVE 

HAKKIN Y0Z0 
ve 

(SURET-i HAK) 
Yobaz, Allah adına kon~ur. 
Kitabın, şeriatin, aklın, maıı

tığın reddetmediği işlere kü· 
filr dam~P<ını b:ısnr. 

Halbuki yoban.ı ruhu küfdr 
kozasıdıt. 

Halbuki Allahın, yuzunu 
nurla ördüğü büyük Veli, de· 
ıin bir sirki\! içindedir. 

• 
On altısar y:ışında !iç ha}• 

!az, paltolarını relııne keyup 
b ir mcrınua çıkarır \"e gençlik 
adına konuşur. 
Gençli~in semtine uğrama

mış tahlillere, geııçliğin davası 
süsiinii verir. 

Halbuki on altışar yaşmda 
tiç haylaz, Uç başıboş kadar 
gençliğe uzaktır. 

Halbuki islikbalın, ba~ına 
defne da:Jarından t•c hazırla· 
dığı büyfrk gençlik, kendi YO• 

lunda ve azametli bir kayııaş· 
ma içindrdir. 

• 
Bir ruh hastası, hastalığı 

ilerleyip de korku ve nefs mii· 
ra.kabcsi duygu unu kaylı,,cıcr 

etm•z, şi ; de )'enil•k adına ko
nuşur 

NECİP FAZJL 1<.lSAKÜREK 

Düzen, ahenk, ·ekil, .fikir, 1 

unsur, muhteva ol ır k bütüu 
insani kıJmet ölçülerıne mo· 
ruk luk nffeder. 

Halbuki o rulı hasltısı, A• 
dem bab1dan kalma moruk L r 
ak.,iiliı~c1 in miiınc-,.)i1idir~ 

Halbuki yenilik, c'' i kı) met 
Şl'killcrinin yüzde ~·Hz tcrsinı 

) apıııak açıkgözliiliii\ iiııde de· 
ğil. f'"ki kı~ınet ~t-kiJlcrhıi a"tP 
ölc•ine geçmek marifeti için. 
dedir . 

• 
Biitün bu konu"tnalar, h1i .. ı 

zın kanun, dolanrlırıcınııı fu· 
zilet adına konuşınası ziin1re"I 
sinden ..• 

Bu zümrenin şarlafan öcııcb
leri de, kuvvetlerini biiyük ve 
sabırlı hrkikatiu o'l l arı bt·ıııcn 
yalanlamıyan, tepclcmi)·c k· 
nezzül ctn1i~·cn ul\·İ \'C n1alt• 
cup teınkinjnde.ıı alırlar ... 

Eskibin (suret.; link) ıl<rc 
tarif ct!'ği e,·tani tordli ,.. 
mini, ins·~n oğlunu yutan rn 
korkunç rjderl:a •.. 

Jl<ıkt .. uı giiztl ~ üzi.inii sc\cn· 
!er (<•ırel·i !fak) pcrd İn8 
ı:u1rt tk ~ 'c onu tt" 'J..ls ~tti. 
rcf.·cl <i'ciilcri mukadlcs tnnır, 
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HALK FİLOZOFU 

BİR ZARURET 

BB,..Ok Türk içiimaiy"tnsa 
Zi,·a Gükalpın eserleri, bir ko
mısvon tarafından, toplanarak, 
cidcİi bi • •külliyat. halioıie 
bastınlarak.. 

Kuv.c'.li şahsiyeti ile, hem 
ilim, hem tedris, b~m politika 
hayatında e!ıcını iyeill bir 
varl k yaş~tan Zı~" Gökalp, 
bir zamar: la:r, •mu!ga Tiirko
cağı•nıD fikir yapırm idi. o. 
nun, ba ı{timııi bakımdan biı· 
yük hizn.etlcri olıntıştnr, 
Bugı:n ayni çapta bir ş•hsİ· 

yete n k:ı-dar nıu11~atız. 

Ziya Gökalpın rserleri bir 
arada basılacak denince, bt:'nim 
aklıma gl'len ilk cn•llşe, lis.ın 
moselesi nldu, •l\IeUrüre• kdi· 
mesinin !'ahibi obn bliyük :i· 
lim, bütün müfrit ;nilliyetper
verliğınc, Türkçıilül'.'Üıne, dılde 
i&delilc hırsına raimen11 eser
lerini, bu;ün osrnn;ılıca deJığl. 
miz lisanla vüctı<!r getirrniye 
mecbur kalmıştı. Mesela, hu· 
gün, liselerin son sını{mda o
kuyan talebeden vaçı, .liva 

HULYA 

KURANLAR 

Bazı arkadaşlar, ne bulyalıır 

kuruyorlar. Geçenlerde, bir mu
harrir yazdığı fıkray J şöyle hır 
ııelevba koy muştu: • Bın senelik 
sulh!.. 1 tiyur küre, yaşanu;a 
başladığı gündenbcn, devamlı 
yüz ıenelik sulh bile gör.ıncmit
tir. 

I~in sen(>Jik sulhn gcJmce., bu. 
mangal kömürü gibi. kavupl· 
~ imkansn bir hayaldir! ... 

DEGİŞEN 

Kl'MANDANLAR 

Ajans h:ıbulerini diol<katlo oku· 
y.ın biıtf.ın karilerın gözünden 
kaçmı)·an bir hadise nr: Ne bık· 
mettir, bilinn1cz1 demukrat cep
heııi men upları, sık ·ık kunıan· 

dan, amiıal değiştirİ','t>rlar. Bö)le 
&ık sık tle~i5cn kwnar::danlar, t:I• 
bette ara~ıyi, maiyetindeki "U"• 
vetle bile tan.uıuya vıddt bula
mazi&r. 

Herkesi, y~rli yerw, daha .ı;Jh 
qmanında getirmek Wmıdı. 

PARALARIN 

KULLAl. Il:>lASI 

Bir mC..: •ktiaş, yazt!ığı bir fık· 
rada şöyle dı) or: •Paraları iyi 
knllaruılım_ bele yeni on liralık 
ikılğıtlann daha i~nah kull•nıl· 

mıya ibtı)a<ı var. Parnlannuz 
çabuk yıpranıyor, eskıyor, kirle· 
Diyor.• 

Fakat, ıu ;nmand•. para kul· 
lıuımı~oruz. l'ara, bi•dcn, transit 
olarak geç:vM. Geldiği ıribi gidi· 
yor. Merak ı·tmc)·in, parayJ eskit· 
miye meydan yok! 

AHMET RAUF 

Türk • Elen medeniyeti kabi
liyeti hakkında bir konleratu 
Bugünkiı ça~amba kaşamı sa.

at 2(),30 da Kadı.köy Halkevinde 
Bayan Srchka Atasagon tara.fm· 
dan ('.l1ürk • Elen nıedeniıyeti ka· 
biliyel'i) mevzulu bir konferans 
ıverilecektir. 

RESAT FETZ1 

Gökalapın filozofiye dair 1.lr 
eserinden birkaç >ah:fe okuyo• 
rak tamamen anlıyalııiir?. 

Türk iiHminin küniyatını 
bastınrkcn, şüııhe yok ki, onun 
lisanıuı yeni tcrimlt:rle dc~ş· 
tinnek g"ı abetini gösterruiye
ceğiz.. Niha)o·et,. bir ~ser, zsnuı

nın1n şar•Jarile ö\çqlür v~ ta
rihin malı olarak ruı.iLalca edi
lir. 

On ~ sene evvel, ı:,eıc•de 
oku;) an çocuklar, "ı. ef'i•yi an
la.makta müşküliıt çekerken, 
bugün, 7.i~·a Göknloı, J1kc~tı, 
llalit Zi) ayı anlamakta güduk 

çekiyorlar. Bu iş, nasıl Jıalle. 
dilecek?. Edebiyat ve fütfr t:ı
rihimizln malı olnı1.<ş metin
leri bir taraftaıı ) eniJen baolı· 
nr ve bu suretle, onlara !ay· k 
saygıda J..usur etm~zken, hır 

taraftan da bu es~rlerin hu· 
günkü dile çevrilmiş nüslıala
nnı vücucıe gctiru•ck, mektep· 
çilik lıakıınından elzemdir, ka· 
naatinde>i1. 

Ve r emle 
mücade e 
Bocada bir sanator• 
yom, Üsküdarda da 
bir d i sp an ser tesis 

olunuyor 
Sıhlıat ve tçti.rnai Muavenet 

Vekaleti vereıııle mücadele işine 
gittikçe artan bir ehemınlyeti ve. 
rcrck yeni sanatıory1:mı ve dis

panserler tesis olumnası için ça
lışmaktadır. Bu aibıleden olmak 
üzere İzrnirin Buca mevk :ndeki 
Sarıgüllü Hasanağa bahçesi na. 
mde maruf yerin tekmil mü.şte
m.latile satın al.narak burada bir 
sanatoryaın yapı.trnası kararlaş

tınlmı~tır 

Yinıe İ:amirin •Yamanlar dağı• 
nda 3000 lira sarfile bu yaz ve
remliler için bi r kaç pavyon inşa 
olunacaktır. 

Diğer ta~aftan Ü~ürlardıa da 
•Veremle müco<lde dispansc.ıi, 
tesis olunacaktır. 

Vesikaları mubalaza , 
El<mek kıı:meLerin:IM de·~ b;m 

tnı.ame(e.ler m~cb yle. t.::.ılebenirı 

n'llus Uğ>Un<ıın m<'kıq.: .. rde degıi., 

;·;mlM.n:i.'\ buluımı.a.ı z>rurl görü1dü. 

BugliDe kıodM n...:.: 'Plen:!tkı ~ 
!anla k lan n!l!us kAtJt ;.ı.ı. neden 

bu ~k"de rna'lafaza ediltW;:nıln mUb
...,. b r sebel>i de belki yoktu. Her. 
ke~ r.:'.tw kAtı<ll ya.ıur.d.:ı. cebinde 
olnııık gerek. 

lJat.a socı y~Qlllnd•, Feıo FalofiJteoi 

;yenı:ınında, "" k1iodar kl,.'l<r.ı<tl! """"
kalar yanchlı ma.ıunv.lur. 1ıpk.ı boy. 
le, bir ~tepi<> zuhur ~ ba

Y""6ınd:ı ~t.an kulalt:n• kurşun
bı.c Ç<ılt nü!ıa ci.aıdanlan!l1 yc.k;ıl>ilır. 
SlllXfa.n böy!.e berkesı.n r:ilfı.:s cüzda,. 
nının. ve dlplomasının. t .. ""'tlrl.~ yanında 

bu:und<ıl'Ul!na&t usul i1tı~o.< oluııma.. 

lıdır. 

BURHAN CEVAT 

Edebi Roman: 65 

Seni.Unutmadım 1 
Rt:. AT FEYZi 

Ar1:tt. b 600 y ıv~.ı. ic!al, bu 
cevabı gc ~ vmK..ıı\ Nev1n ık«<l.l.Tüık: 
iueli cıet m bu dlıır!'oe b: ......-lmılı-
~i fk ~ ıyv;-d.ı.;. Gczü ya
,.rdı. Dili ""1lmut gıbı ld .. Almnda 
ate.i 7w:uyordı... QOLlert:ıe zg.ı11 • 
!er so• .ı IY' :'du. Ka.Oıne b.ço'.ı: sap. 
l;anıyorau. ı 

K""""" d ra.ıa , d.:ımı:.dı. İctl· 
.1Jn y•n.mdo, bıı.,ın. olu -"-' ı irolluguo 
kenar.l!:r.1 KOY cık, bünglt- h'-'ll:iır llll
lııı:lı. 

ov<ın b : kAdın aila;ıo~ 
< it ofe K endlııl io" pi . u;, 

1 zay:f bı.r k 

Çı'ır 

!dl bu .. ı:: 

hırslı. r 
•tia:YıŞI ... 

:ı.':ıi<ı:>l, bu ııaz yı:.;lartnt Sü.r.>Vi göc
mü:ror. bu hıç1< ... .-ık :ı. SUa V• dıı&-mıı--
7ordu.. •• 

* Nevfn. won d!ereC<> uyı!k><r>ı.ştı. 
Haııtt1l7kto;ı g~ k::>dma, icap 
eden !ht,manun gilsleriLı~n'JCS! dola-
1'5İYle, ooklmılar, mütem..ıO"" ).'luıt 

YmrA!Za çıkışıyorlardı. Nurı Ydmıııı, 
k.rı.ını bu loıdar M.:\'ciı& n~ bilm.iıyor_ 
dı.. Ona o klldaır ~•.şLu Jo .• Bü11un 
&:ısuılıgıııı uevamı n,(ıQcieL\ooe, ;ı-a.ı.. 
DlZ Nc.1Dle meşgul o~u. 

J)Qkı.orl.cılr, umumi z=ıtJ"(:'t.in 

D~ korkt11.1t.:.ı-.. ıru Nari Yılırn~ 

"" soy.<'<! eııı ' .:, 1JCTI>.'1n nıuteıılı.. 
h t

0 
çıld.~ g~b~ OllllUıı.ıt. Y.uızU iM' 

Ana:: l<lil "- a.ld,,. Nevlc. '"""' 
ıçıııd• do~. m:n:Jz d'i'.411 çıianı.-

yor, dokt<>rl&rıD ~e e<ı..'1 n,Ji:me 
gô:-l! b kılıyordu. 

Onun, ~ ÇOK y<>ınP31 ~mlı. 
Fakat, genç kadının l>,;tahı y<>:<lu. ~ 
ııı 00.gı!n. ı:= içine çBlunılş, ı:öi
&Ü ıfüşmılşlil. Dudai;Jıı.n mor ib4 rerılt 
peyda .,~. Oııtııı l?Jr.dı, durgull, 
cli.ışünceli bir hal> var.:iı. S-:Si ddla ya_ 
v af, tıi trek çılo.yvr. Joooo.ı,\ımait: i.$1len1İ

yor, daba n,yade :ralıırı ~ llıllt. 
yt.<'.ıru du:yl(10l'du. 

M utcm:ıdl;ıoen C1lo sılkıırA!ısırıden 
bal>sed!vonlu. Fııbit o hiç bltt- şeyle 

lnıanlar ned D çok 
maddi olu or .. ar?. 
~;iura ve }C'k ... ;erl;} yapı.lnn U1Cıtar. 

y <'Şılny ~iiln!o t.<~u<:a ıııtıı><k
le lJerat>er, Y~ dz::.tsı oın1.ya.c bir 
çok vaıtazıclı;ş~, nJU .. yı:n g.elmedi. Fa.. 
ut, ı::e yapoır.•ruı;ı ~'"'"~ 
Ln.n.~au.rı hi:illı n'JG.lum .• 

içi. ,;er; blr tı:ıta! bırakıA .. her ak· 
ıam ı~-.en ve ~ ..... y •. uce c.uı~.ı)art .ııı.. 
sanlıır cl!lş()r..;cm. Euyı.Jeı; ıaıı:.::. de
ğ.. .ic:tr. ~..,..,,... :neyn..;ıntwin kt*c ·, 
)"il.:.•e l-i:k.ı. &.&;...c • F a.t ıkıcyı.! ~~ zevk 
ıç!n, iV)'iC h&m;;ıda hır, >..<. dıt2!t .ıçen.,. 

ler \"4'!~. ne .>c:ı..v..ıc3.? Bl..llWQC 
da, ha! JO. ... '1ci ry. )rl:u ~a. h .. ıfk:da b..r 
ı.t c k er... BUJ'\U, ;:; .şe .ıç.ı..vort:a~ 

l<;(.ç .lk ~ lçeockler • 

C...-eıg~hm. s..g..ı. cata:ı:a.. Şu ba:lm 
meıaw- on l>::ı.:.,1..k s~:u-a > t.rmı kurut 
O'JL'ıi(.t.an Sıolıra, ~ l"t:~l ha&.~ 
dı..54jt-. Çun,.;,.,,._ bu h..itK to'3l"d61., bu.
&ll • t.n 11ı{)Varda. su;;ı .. rooıı:. Vıwt.hc. 

lıh El(;2T<ı!.fl Of :!.:) 1,:IAat«.t..gu, atı_ 

baba. eş.. dos'I etııın;jj.~· ı.nwıa;ır 

r, e: t:c<L,. UU')"ıı. f r iUur1.a, bır ı 
ro...<-yt:crl ed~. on. Lırl!.k. p<.: eti ct:v
ler .. noe-n çıkıaır.ıyvr • ..u-

.iJuşt.J.iUn t.aın.e.si b~:- kuruş .. Utserii 
ticy- gUnd.e ilıı: ııal<eı l(cT,er. Ya.. 
&i k.ırk .kurl.t$ .. Ayde1 oo-er c :-ı lkı lira
Blc l:ıra da kıbl': ~ On u~ r~ .. 

r.u~ür s.agaıralaro.. ç_ .. lh..ı....o.:.a lüks ve 
P Jha-4 s!gaıaı.ar.ı ı:a.m )" oı ~.a.~uı n
Ilid., fu LJ.ı.Jm on bi. ı.;e a.A;.urıı.ıtına . 

sa .. ·dı. Böyle söyliyr.mwr v"'r. Bu iO
d. ooğrudur. Fı..kal. 41"'1<kırku im. 
lltns17JCiır, İmk ~ızdtr, ~·"LrU'l., ç~ 

kü, ı.rııkoo <1.a.ıu.;...ı., <lsa:1<>', herhal. 
de. erbabı ik!t.Ul&ıt ve aıkıJ.. bı.aw d\.ır

f(A>(ırlerdl 

Geçen büyük ha.rı>ilen sonca, insacı. 
lııır ~-ok maddi olm.ı.;:a.rdı.ı-. Bi:ı çok 
l liıır.Uer, il<; • '<Tll'\Y aıLçıia r, le r l:ı.:yoe<:.Ja

bu ll"C\-ZUU tnoelenı Şl:r, uun UıZun 

esre.e- yo.zaıı • ::dl...•. İı t;aJıl3rm kat-
ı·aXter.iU'l üzcnne teli.!' eden hAd:aıe. 

ler, t-ıl:ı8&3&, dı.inya ah.vali. bldlp'1er, 
p:ı...1laiJh:k, t:kınt.ı.b.rdır. EtlfUn. bir 
t;1,...'"7'3.r ... y ... hesap c-:::ınck llll'C.&:ı...c.t::yeıtint
dey!ı. BLı harpten sonra, ct:rr.,.yeıler..n. 

b aık.teri elbettıe yine mUt..ıın de-~ 
lık!er r.zcdeecktlr .Ovgfindeu daba 

zıy•de m&dcl olocağız. ÇIH>k~. buna 
ZS3"Uf et \.' ardıır. 

Sız, ırirml kuruşa l:ir paket •!g.:ıra 
a1'n ciıa, geJn lT'-addi o.bnaym, baka!ım. 

HaııUerln, ~ ya ıneı:ıı,. >tyctlerl<ıi 
yakıp ylkmasıncı.an ztyk..:c, d~tya.. 

m:ir.-e".·i kıymetJerım hM.-lP etmC'Sl da . 
ha mt?h:i'ıı.:xkr. Harp sonr~mı t.aki.p 
edec<...\ıc senclıerdc, ;n ... n ka. tdttel'l:°'.in.. 

im" n ahı k:mın nasıl b!ır ı<lôl aJaca
~ınl düşlic.ı.ınek btle, i:"ls.'!O:l dırlı,şet 

'-erl:lor. 
Bugfm, insanların çul: n:t.<icll olııı;. 

ları. r.;~\'Cllt ş:c-tla.:r C':'t<!ımri~ı cok 
tob!idı!ır. AJ<Si ıı..., ı:ay :ta ''f olurdu. 

R. SABiT 

İstanbul - EJazıg 
Hava hattı 

Tayya relerle yolcu ve 
posta nakiiyatına bu 

yaz l:. aşlanı!ıyor 
Devlet Havayıollan İdaresi ö.. 

nümuzdeki ay b~ından it.haren 

İstanbul ile Anl<ara arasmda ycl
c-; tayyare sderlcrine tekrar baş 
lııyacaktır. Dıi;~r taraftan İstan
bul ve Ankarodan Elaz.ğa tayya
re ile yolou ve posta naJtlıyatına 
bu yaz b~Jan,lacağı lııll'VVetle ü.. 
mit olunmaktadır Bu maksatla 
El8Q·ğda>ki tayyare meydanında 
!:>evlet Havayolları İdaresi tara
bndan modern bir istasyno bina
sı inşa ettinlecektir. 50 bin lira
y~ mal edilecek olan inşaata ö
nü~üzdeki ay başlanıılacakılır. 

cyilli.3'tl'BmQ"Ol", vaık.it geçi."f.rrU}"Or. bir 1 
şeyı!cu J.eııul a·lmı:r>r !evk duymu,. 
y"lr~l~ı. Bazıan, kenet nl z.;.,,rete ge

len a:-k.oıd.....-:raırmı.'1 y, n ~ bLc \;&n•~ 
İoull v""ıt;ıı;iyle, da dl, JJ.YU'YOr. ded.t,.. 
tn-udi. 

Nuri Yılmaz, kar.,.m.ın bu halllbe 
ı:><·k ~- Her;ıwı 

- Ah .• Karcıt:ım. B-""1. benıt ~11· 
lı.?, r.ıe olur •. D.yl! y:ııv~ırdı... Bi .. 
r'".l'Z bent dı!ın.le.son yc:11fİt ye$Cn 

ne JS! o.ı.:lııC"..ilk.. lllç b:.r ş<-y ynu.:~
s,,;, loi... Bey he, n.ısıl top: Jlôoak, mır 
sıl kuvvet bu oaık.3L~ Duklôı'JJll ver. 
ci1(1 kuvvet \"'e ı,c-ıtıa Jılaç_ ı, ~ 1.Y.c 
Ş{':f yen~ sonl'a, re ~ y .raır?. 

08'~, b r buçuk ayı aeç yor, hl. ..ı cv
d<"$'. Bır ~~re çılamaC. -ı. H !Jt, kl, 
b.~n.~ ~ g 1a aı ı.ı. k:c.ıiıdb, ela". 
hı~ kuvvet!.i hi9sectece~ dı.$ı;.tı ç~ .. 
kotks'n. Beni <l'1lle Nev1ı .. Çok ır..ı.. 

lilyoa•rı ••. ·b~· odadan bı.- cd<·Y• gıdc
ce!t oto!<ııJılıı y<>k. ~-ok n:e "1siı ka.dııı.. 
' ıva. n mn saıne 'blıl'a.z olsu;ı ~mek: 

10 • ta:- iyj ~ ırnvvct l..uıl, "'· 
kı b., hi:ni aL o z:unan lw.g1.Jo!l gezmfye 
çık r.ucye ısıcrson git, iwI ıc~ 
~.:ı:yonım, !h~v·r, evde ~ah 
kaldm .. çolı: carun s>1<1>ıyor .• !ak><I, bu 
ca0 s.ıkmtısın.ı bkr an ev"el oit!r
mclı: ydne senin o.inde değil mi?. 
Keııdme baban. ıııd.mı ııılsan. hemen 
t.>l\Ulo'ı~ kuvvet l>ol<:>eaksıo 

Doğu cephesinde önümüzdeki 
yaz aylarında Sovyet ordu
ları imha edi .. ehilecek mi ? 
( ·Yazan: 1. ~· Eski Bül reş Ateşemiliteri ) 
Doğu ceııhesinde: 

Haller sc!I demeclnrte Sovyet 
ordularının önünıüzJeki yaz a~·l" .. 
rında imha cdileceı;::ıı söykdi. 
llıtl("rin bu sö:t:iinü a~~<'r görüşil'-• 
biz şöyle tefsir edebilir;,, 
Alınan orduları ant ak önünıüz .. 

deki ·az avlarında iınha muhnre· 
bel erine giti~cbilccel<lerdir. So\. 
yetlerin inıha edilmesi keyfiyeti· 
ne gelinrc, harp sanayiinin yü1de 
allmışı elinrie knlaıı Sovycılt>r, 

askeri teşlt113tını, Sovyet 81'37.İ 
vüs'nüle mütcı:1a~ip olarak ~i.

bcr;·aya k •dar kademd.,n<lirmış 
buknuyor. Almanla• nrtık iit•lc· 
rinde, seferberliğini J;:tircmen1i1, 
yıld 1 r1nı harbine vukcfu oln11yau 
acenıi bir ordu bu~.:ını~·nrnl:.lar• 

dır. Sal un a• olan S1v) et kmn:uı· 

daııları, ~mdiye kadar Alma11 or• 
dularına karşı verdikleri mulıa .. 
rebelrrle se'"k ve id ı·t-ye vukufu 
olduklannı gosternıi)zı dir. ya,,; 
SovJ et GrneJkurmavııuln ur tık 
t"'bit edilmı,; bir harp planı , . ., 
bir vahdet ffk.ri vardır. 

Almanlar, Sovyetlecın i~inden 
yıkılması ;hfimalini de zafeT ..,.. 
beplerinden biri olarak he.aha 
katmışlardı. Fakat höı·le bir ıht.i. 
male artık ye! kalmamıştır; bü 
kilmet nı~rkc• i Kübi•ef'den C: 
rallRra göç etse de ltu<.lann Sın
lin ile beraber hep birlikte harbe 
devMn edetekleri onlaşılmı~tır. 
Ruslar, buğday yüklü Rus va-

Saçma ihtikarı yapmış! 
Ankara (H•ısusiı- Kılosu 95 

kuru~ satilin:ısı icap eden ınhi. 
sar av saçı::1a !arının 750 gramıru 
100 kuruşa satan bal&.al Abciul
lım oğlu Bc'Ş>r Çeliik isminde bir 
mubtekir mahkemeye verilmiş
tir. Beşir ÇeLk neticede 25 lıra 
para cezasına ye 7 pün müıddctle 
dül&>iinmm kopatıl.m.a.sına mah
küm edibniştir. 

Kız;ı/ay Beyazıt nahiyesinin 
kongresi yapıldı 

KN..ılay oc::ruyetinın Beyazıt 

nıı.Jılyl'Sin n yıllrk kongr<'si evvel. 
ki gün Veznecilerdeki merkez bi
nasırıda yapılmıştıır. 

pıırları Almonya Hın·ııılarına gl· 
rerkcn Ahnan ordusunun te•:a · 
vilzc baş!adığnıı unutamıyorlar. 

Bu gibi •<hepler dolayısile Al· 
manlar hu .efer bazıriıkları daha 
geniş tutm•k ve mutıefiklerİiı· 
den daha ~ok kuvvet bteıuek zo
runda halM?~lardlt'. \a.z aylaTın
da çok ~et'n ve kanlı muharebe
ler olacaktır. Fakat So•·yet urdu
laı-ının ' iınha edileteklcrine 1ı1·e 

Sovyctlerin boyun c:lı t:c~ine ih· 
t im.al vcrılcnıcz; bilhn"ıiSa Ahuan 
orduları gc~en ~cier 1 i nızla ,,i\rU .. 
sclcr de So\·)·et askC'ri ve sı}osi 
te kihitmın nkılacağına hiik.ıı~t
mck doğru ol::-n1az. 

Ilununla hcraher, ~rcııi f1rtu1a. 
11111 d~ha bJı:;ilk olduğunu Ru~ı,r 

da ardatnı~lurdır; SoVyetlet"in Bir. 
lt!şik Ame•;ka Büyük F.lçisı ~t. 
Lit\'inof yeni denıccindc ikinci 

defa olarnk ikind b;r cephe açıl· 
masını ·ve Ru~yanın ÜZ<'r1nd~ki 
yiikiin lıafifielilmednl isted. !Jıı 

isteğinde Rusya yrıluıt ınüdaina 
değil, taa•ruz mak•"dı da gôı~· 
ti~·or; ikinci ccplu~ uçıldıji"ı faK• 

dirde, Rus orduları ı\lmaııları 
It1'5ya toprJklarıııdaıı ~ .kan,.nl<la 
ı nlını~ a<-ak, Berline gire-cck ve 
Almnııları 1 aınnıuile m.ığlfıp .ede
cektrL Sovyetlerin ildnci C''l'l.e 
a~ılma•md" besledil<lcri iinıit lııı· 
dur. 

Rusyada Alman inıhr. muhare
beleri yaz ")!arın da başhyacağı
na g-öre, ntaha mütlPlikl<"r t> zn
mMıa kada1· bü)o·ük hir ç.rkarn~a 
i~in )Ü.7un ohın haz~rhk'aTt b:ti .. 
rirlcr ve harcltete gercbılırler nıi? 
}""a-kat yapmaları kendi n1<."nt.at· 
lcri icabıdır. Uzak Doğ"ı1da Japon

yanın Rusyrıya karşı yeni b:r cep
he açnıast ihf.imP.li gi.indcn r.iAnP. 

kuvvet buhııaJ..tndır. Bu takd cılc, 
Sovyetl~r "'·rupada ikinci h:r 
cephe nçılnıası ihtiyacını d:,J.a 
çok duy~cak •m·dır. 

İşçiler için so
yunma ve 

yıkanma yerleri 

Kar ab ük fabrikala
rında 212 bin L i r a 
sa rfile yeni in ş aa t 

yapılacak 
Sümer!Jank fal>rikalannda ça. 

Jrşan işçiler için yeni ve modem 
csoyunma Vt! yıkarıma yerleri• 
yap·lması kararl~tJ.rı!mıştır. Bu 
ciiımlcden olarak Karabü.k di'r.-ıir 
v~ çelik falmk•.!.arında 212 bin 
744 lira 10 kuruş sarfilc yeni .so
yunma ve y.kaıın:a binal:ı.n. inşa 
olunacaktır. İnşaata 1 nisandan 
itibaren başlanılacaktır. 

'IJT. YET ve BELEDlYE: 
* LO'kılu.ta v o.r~ eo:..::nde yemek 

teşı .. ı·· .Yt.:.a..:bı...Jm g" ı en hrnm trzıe .. 
ri ~ c llÇ" ıııy svnra t,g,...,~ ot, OJIAlEill ka
rı 1 < ~~il ı.! :U::lli\. Kay11:.a'6 .a,..ra. bu 
sutttle tet>~t y.:;pı_nıştr". * Be .ye ve ll•ı>usi İd61rc büt
teitı ~ı~dcn inf'..ı.r ıç..ln t.mu.ı.t RYT iıma
·n.J~I ve baŞJ...;llil\li o;.a.n hLks lnşiı.at 

v-.rsa durdW'UfIJJöiı;;61 D.afullyc Vekale
t:ı.::en dUıı llclewycyc 1oebliiı olUC<
c~LJıiü•.r. 

,, ,-ı.RETvc!i,~NAYl: 

* °"n mezba.haJa topu topu dört 
k·1yun k ... ..!rruşhr!. Kto.zu k~&lf'n'I fwı.-

1"'1.r D.,:er tanıtan eL bBı..a-mm k.1-
lot!ıı 10 - 15 ><~n.ı,,; i<ııdar Y"'1<.S~ 

C-..'İ t SOY•U\ltYxtedir. * L:ıst.I< lt>v.ıaıı .\in iaşe !l.l!ldürc
?·~~u'llııf cmır ge~ır. İ.lı.\<. lC\"Ziat ga
rJ.ilvırda yat.an .Lı.Ailt.slez eır.;.ıOOlara ya
ıH!&C'aı!-:tJr. * !Jt;,ı bir attan o~ın l'r, llradım 
nıı.:.. n'ete gör.rm,i.şıtW" • .Bir &n;nı kü:l.çe. 
ı..-.tın 4:5. k~~ sat.. .rnı,:rr. 

MVTEFERRlK: 
* 1'"uru.ÇWI11cdc h~bs-;mı vıe kacr. 

u,.J, lr ·uırc:ı Zek'-.ı:.n. nrchakemed
ce d1.hı ı 'CCZada dev..:1111 ollAllnWS-
t~r. bu t:. müdıJe.ll llum~ ,k.aıtil 
/.r,.;:,al!r". Ddam:nı i.3tıe.·nit, fı.ko.ı.t esbaıbt. 
; .. ,:ı ı.o.a'*1" ı n1a grll. t>oılnde- ıut:Wnı1315ın.ı 
l;.; et:rr'.~J.T, * tlruvcn.ilte Fakı' ti'"it ... ın.ıc. kı.ın.ı.
·~ı t rltık. .. b r JU:·ayvrı tın:nbndıan 
letlı - o ııwn2>A:ladır. ';'ıp F..k 'U!sl 
I• ~ znında ıturulmus bulun... 
nrııktaoır 

Kmıgredc 500 den fazla aza bu
lun.muş ve evvela idare heyeti
nin faaliyet ve hesap raporları o. 
kunarak alloşla. arasında takdir
le kııbul olunmuşlw·. 

'ı. ıızan: Osnıaa Cewaı n.A X t;iLL 

Bıla·i'af'~ yapnlan idare 'heyeti 
intihabında eski idare heyeti a
zaları aynen ipka ohınmuşlardır. 
İdar<> heyet; reis1iğinr mü.tekait 
nahiye mii<Wrlerin<leu ;Naim İpek· 
çi geUri1rrıiştir 

l\:oı:ıgı-e müu;.kerelerin'ı1 neti. 
cesirde>n sonra azalanlan hıovali 
İrfan tarafınd•n Karao-ôz ovrrnt 1-

.5 t0I1C'1ala cekilrniştir 1oolan
tı bu suetl;o geç vakte ka<lar bir 
aile sam omyetı içerisinic şen gc-ç
ırniştir. 

Eınal t'emiyetleri 
nizamnameleri 

Tekmil esnaf cc-miyctkrioıin 
yeni cemiyetler kanununa uydu
rulmak üı:.ere va.pılan ni"ZaJmna
me tadilleri ~a~chk edilmek için 
dü.n Vilayet makamına verilmiş
tir. Tasdikten çık.tıklan ron:ra 
mer'iyete giTecektlr. 

ve acrh<J. sokağa çataıbk!ect'ksın .. 
ı..;e,·JDı. bu sw.ıeri, boynW\L. blllae. 

reık d=.ınler sonN! baş1nı l..D~~.ı.nr. ko
o:s ,.""~ uz:zn uız~ t.ic ~k ... çmı oe. 
1-.t·J"Cti. l"L.<. c.-evap verıuc..-.z, aı:ır aığır o ... 
tı.f-11.ogu kol;.L.h-ta.n };. 4tar, 1'C:'l:l odaya 

l/fÇO J •. 
!\e\ ıl~n ha:stalığı ınıLX'Jd.C:,nıcc. onu 

s•k sık yvk:ı.cy~ ılar aı ~.na..ı L<y .._. da 
v öl"'Ul. Gc:n.c kıl.. n:...;.ı.~ • l, em kao.uu 

ıı ç-e soıaıı:1 bır r::. ı• ... ıya b· ete 
& U....k.""", 1ç.llde .;aıt: nıl b.:- 3i.:' "l K 
<h,y uy;.: <>na k..-,ı bff•eJtili b'-'>ücı 
hırJct L:J utıuyordu. 

N<.611 b: hı:; dtıada oldııtu b:tlıııe· 
nı'Cl., ?ıot\;t:ı. U~, SG:ı %._-:J'D.!lı\Ji.rd", U 

f f ü( 't:.. ıJ. ~ ~' d~i.3 f&..!Jı.a bı; y 
lık vı.ı .. u."V ....ı 13;;..k ş. !d• \'n ÇJk. 
b-$. :mili~ c ~ t • u:-.ı.lıa-
r ınc., 41.:r O....o• .insan Le ıdı. 

Leyl , ıı......m uaı.n., fT ~24.tl'n Fakül.. 
terlekl cteraı. P...• ısı;: dJJı b ;re_ 

d.:yor ve N .., ek:, .ı.. a fa, bu mev ... 
zulı.:.r, car: k atı !le c..'D lı.YC-.ıtJ 

!~f.nç k " .. c.~u p~ olouğu a
ııart~ , l '" bL:. oı~ dCntr..a:ım ha. 
beı·:eıa>l Ley:Aaı>o aJ:yord«. LO)·lA, 
t•:.t!i gezdli:I ye'.!':c:-d.!:n ba.bııed'.yor. 
ııöroiiAü rnmlerıııı "'nıcidLm yaP11Yor. 
e.: ı.e'lıE-lErn tıı:'111 UZtm ~!.Crl f.a>
r.Jı' E .. cTI.er !{Q[ısorl..."'l.Jer, d~'<iuiu ha. 
Zl 8Dl"lt.11ordu. 

'Xlevanu varJ 

tu .... J '"'~ ve g;.ıyct -... .ı. ı...1t ..U:l\i!ll bu 
p ... x e.'W! ::J.1 .. 1K.'l)a N.9 .. r t>.a .ışlu:u11<. e-
ciıı:~e bJ şa.şu'dı.k:. 1'..ı:111 r,.jitrmıy .. uı.ın. 
u.cgcrio<.~ mw.,>.:ıMı.;ı..1 l•l..:4<. 1.V'I a.:AQ'"aıl. ve 
&t:sı [·da gc.mzyı.a.""t.:.<. .Kado.r .E.i..irıel W
ka.:iın oepl ını lnı~~. 

l er.h.i<>:i<l.en, ı:vıı;ıcn ıı«Wle bir 
k..a.ı; ş~"N d...ı.:.& ı; ur..ıy "".J) ArAlJkten 
SJOl'"o .b~La:r ı.e ı.esı..ı;;::- ...... :d... 'lcvflıt 

neyı;-ıı rafa 100YUP r.c.:: e~ bı.r tavıırı.a 

pcrut.: ... ik oo ..... u curacl l.Xıvut haı-

.bay 5CS nıd:ı • 
- IJ ıatı Da vutl 
llavuı D:rba, bıışıııl peı d<ııitı anıJ<.. 

gmıı.ıı:u1 ~w.ı ak: 
- Bı..:yu1..'U.f 1 

- iŞJn Yoksa kenddı1. 6"-ııt! 
- Lıa'U.11 lııcş :ı.niın ~:ı.buuutl 
-- C:ır<L'nl be;ı.&el 
- ç tı.nı aı&~t 
- l>L•tk cleşı~el 
- bvkına eı.;ru! 

- Kcı-4la dİ.J..iın.ı.! 
- Yo ıa ge..ii.Dl! 
- t.>t:irn gıı.w h.amanıraı 
- Gıt IDUJLl.e ver iıı:.c1nııı.. 
O!:. nıiıjrle \.er ın1::ı.ma stızn Qzertne 

Davuı baba, pıerden:n ar.ka:....r.ıc!.:ıo iıc
lc.)ıp l .. o,·uk Paı..a..s1n kaın~lıl.La dDgrı.ı 

ycllsnır~n 'l'evf:Jt sor~.u. 
- Neıty.c Uwaı.n zırtJpos! 

- İma.ır.a miıJde vermi.Yo c~ 
rı.;m! 

- Haı.,;i ln_,,,.?, 
-· Ta vlhımu iıma..ın1D3'! 
- Ah ba.YUk:.LM tüıvuk\..ı..rf 

- !;;;şiarında mıruklarl 

·-Ah hortı4..ıau: , horo~: 

- b:ıc;.:.aarmd.a botu~ 

- Atı tınd.ler h.ı.ıxü er! 
-- 'iran::\!oQ.Y bın-Lı-erl 
- b ıc ı;;yı. a,u.ıw.cc., 

- Lrr kı;;.1'1'rcı. sınrl.i.J.er 1 

- km..ıl d..:dll e:a11aıur: 
- l.".c. ·e d r baL~ar r! 
- s~ c.; aıt. eşek cleg .... 
-- JJ.c\.<: b.bf.! na·ll.aıu.rr 
NM•zt Tc f ıe cı..:r.10 D:.vut Ba_ 

bG <.ı.ır.. :ct bu g'1.ı.µ II!''lıav-ereyt 
hzyL.t.1.e d~nL,ycn ,r>fOr l>ay. I<.t-mı.n 
g.._\'Jek g~vrck gi.ı1eir'C..r l<t~~k .ın: 

- Baoy Mazhar O>ııuı r>CTdtln, Y'"" 
tiş ı.rr.uadım,.z.a, ~"'Ue: ise b ... şı;ya~ 
J:ız ı..i·bo d:.ı zito, ı;~ '3 da -..ıyoo:.! 

D ye zıptaan:ya h:u~! 
1 c,·ı.k, goıı:Criınl fal!.aş; elbl aÇJp 

Kı(l:Nın.ı süzerclt: 
- Iste-r z • .;iliı. Bt~r bop?a, ~ 

çık d"l.,..,,.. da bıa-az ıı..,·n al. birıız 
akhnı t..~uıa topla, ronn &~! but'aya! 

- Ben= a.ldlm başım.:k ! 
- Akim b~ırıda hic, sOJ~-"' b""k:ıt--

yım. b;ır .. a, Leon Tob:oimn li~ka.ıt mı 
daha uzımdu. yoksa llı:~l<çhrlıı !re~ 

Kt.na.n: 
- ·ı uu .Wıı.!! mw.talı.ıkınt verslnl 

Bunkt ~- Wııtlı yaılıuı 
1.>t:u.JıöLc:.! sonra Lu ..... d41E: dt .. OOü~ 
• ıio.y ı lıa-yun, ıw:.ı.i•, b..z kaı"aı 

f~cya. saı.,a.. a, t.ı..,,.yoJı bı..kaınaıan 

b~: un oı.-ce b· dll1 tuyc:ııru, yokc:;a bu 
g:....i&Ş.le H<.!it k!J')..,ı bı y . .ı.rll. i...t ! ... 

'le\<J..ı.ıt>. yut.ut:.U lHı ... ~t•tıtJP n tcll.
zi blC !.;, ' :la: 

- ·ı.... ; ... :taa. ... \ "'1<> 1. .. lş ~e 

gcıu..""lJ '<! tı.ı;y.o-. ı-; Qeğ,1 nu?, Soyie 
lsa!!u.o"· 1 Jana. a...zc .aı eteac g:ıdıi!n 
yui ;-,.. v J.O;lıd...r; nı ıtuu...r, oosa na
c!..ır, ı.-a . e nı:....i.J", all!.ı•:. nu": 

- :,vrur u 1>4i.ş.J .. n ... g1r.ıu1:.ınbt:-ri. o 
tara!""" iılt; muştı..'<t &olı.ımedııt.m 
için vullatu fa.rkııWa dt:ıWıo kn;ın.rn.ı 

- i:IKU'!! •• Yaaıa: ... xeaaı ... 
Lz<., ebet. 
Daıvut ll.ıba. 

- }lıul~i, nöbet .• • 
:ı-.. ~a.m~ 
- l:>cpet, mcpetl 
'J.'evt.ı&~ 

- li•»<>sle, ~.rıe, :ro!a ı:eı. ba.. 
kay.m: 

Kenun: 
- Ku.fe1 müfe! 
Davul &oa: 
- Kuıfc mWe olmaa.I 
- Uy~ y:;e çuva.1, nıuvalt 
- ü hiç ol.:naz! 
- Öyle ise a.ra>ba. u:<l4'<Bbal 
- H3ng i araba 1. 

• lu:ıogı araba olııı·:ııa olsl.ı..-ı. Şamlz., 
H.e.!ep.!, lıagu.ort.lı, Yeı:newı .b.att1 A
Cıi:ıbubalı! 

Da, ..... llaba Tevf<ie doıxreit: 
- ı..e!Auınlı p~ışorl 

- J\.şer ! 

- . i.ıt eııreden şişzy<>r! 
- Şıterl 
Ke:r.wr 
- ~uncll neıoıje l&e o ~ dC,,<>er'I. 
~lL\•f;k: 

- K ındir o duşec!ıtt oı.m.? 
'fe' ı l<: 
.. _ lı ..c. Y·· t.rrrc'%! 
Dav~ B_ba. 
- li(,,~tk ~ 
Tevfı-K g~ıiln:szyerckz 

- At.ıa-.ı..·r! 
Dav ut Baıba: 
- At::..n da görellm' 
T"vf"' !w:nışı ğzır...ı e.'Jp hm! bir 

neva tak mı..:ıdon strı.ra ba çi:ftelli 
t.u· le ı:tu DaV'l1 Baba hemen pcrı:k

n:n c-:ıkasl!l.3 kıoştu .. V c .ÇC,.1Cfkteıcır de 
ayn· ahenge hştirak et'.i. Ş"-ıfbr .Do.J'1 
Kenen ~yağ-3' f.ttlayıp ı·-1.·.ro:nıak'.laıı·~ 

uı şı " J.r.:ık. ç:lt.ttclli c;yna..: :ra 
baj}J>dı. Çalgı -.e oywı ti< vam <-ded<eıı 

Cl»vamı VarJ 

A~ an • us h..ırbinla 
on gel şnıi 

Y-anı A. Sükrii ESMER. 

U2ak Şark harbi başlııyalı, Atl'
rı.ıpa ve şimal Afrikası muhaıe
beleri arka pliına atııhnıı;ı\.ı·r. U
zak Doğuda J aponlara parlak za.
ferler tcmın L'<ien &enış asxeri 
hareketler karşı.sın.da şarki Av. 
rupad.ıkı döğü.,;, Ruslar tararın
dan giri.§ilen neti.::esız taarruz 
>hareketlerine v~ ş:mnli A.friakda· 
ki döğüt de mihver ve ingJiz 
kuvvcLlctinin. bır defa daha ·ark 
tan garbe ve garpkn şarka do;;ru 
bırbırni kovalanııı.larına inıhisar 
cim~iır. Bunun'~ beralx!r. Av
rı pa muharebesi ~J:.:>11csi2, vı.i:n
ya • ;; ·adclesi'l;n en che"""'iyet. 
li safhası.dır. Ve mi1cadelenin ne
ticesi, Uzak Şa"lctakı nuhar oe
nln dPğıl, AYr.ıps.daki harbı>ı ııe
ticesine göre taa.)lyÜn edC<X'ktir. 
Eğer Almanya y~nilecek olur-a, 
Anglo - Sak.>or ır \ Ruslar ıçin 
Japonyayı da > cnJnPk ..ı;, ,..u, • bir 
mest1le IL'~il ~':!nez. Fakat Ja. 
poı• • Jnın şımdı) e katla. kaz.ır.
dı~ı büyftk ...ı'.·l<'r, Avrı.ı,.acl:ıki 
stratej' durumu iiızcn"e büyük 
tesır etmemiş'il". Burada Rusya 
l>u Ü!\ kuvvdi~e Abnanlarl.ı ô
ğüşmektcdir ve Anglo - SaksO!ı.
i..ır da Uzak Şark ile me;.sul ol.. 
ırn2k için Alw.<:rtfa lüızeri:ıdelti 
baskı.!Jrım hafifletmenıişlerdir. 
Bununla berahcr bü~ün kış aY'" 
Jarı içinde şar1<i Awuparlaki as· 
keri dwumda esaslı bir değişik.
lik hasıl olmuş cll'Vildir. 

Alman cpphesw n iddetlı Rus 
na!!!loleri karşıs ' b ra ı; le
diğı doğru ise ık R ı lar n bu .luş 
taarruzlarile ist d..I ettikleri 1a. 
yeye varamadıhlan da bir haki
kattir. 
Rusyı,ınm hatırı sayuır b;~ as

kNi kuvvrt olduğu artık AJ.rr.m• 
lc.r nrafından da teslim ~~<'k
tooir. Esasen bu g.zleneb• °"k 
bir durum da deiıildir. Dire. ta· 
raftan bül.i'rı kış ayları ı.çi.n<f ya· 
pılan han.iderc rafımen A)man· 
Jar henüz, Rus 1opraklar.ında ;ag
lam yerleşmiş bulunıuyorlar !las 
ha.m\el-erinin cephe ·Ü'lerir ~eki 
ne tıcc~I gözle görülecek kad3 a.. 
çıktır Fakat bu hnmlelrrin ı,.;r 

Le•·ri göı:illmüyor ve bugüı'o 'n 
bL....,tı ölçmek de kolay de ;;r. 
Bu d:ı Rus taarı uz hareketler nin 
Alrnı:n hanrhk planını ne d»rcce 
altüst etmiş oldu~urlur. A n
la•u bakılırsa, bu taarruzlar Al· 
man placu c.zerınoe küçük ol le 
bile bir tesir hosıl etmemiştir. • .J1 

lara ve İngilizlı re bakı.lı.rsa , ~ 
manlar Moja•skı. tutmak H el. 
önunde tutunnıı:« ve Starya Rus
y a sarılan a•kerlerini kur' ar
mak için arkadan boyuna .... v
vctler ı;<'l l"ııkl~rindcn A an 
ı:»aro'an nltü t ı>L~u:şı.ır. O l.a· 
d2? k. i .+,ah~r taarrmtrla 'ı'" 

!ll<'k ıç'n ı,eçen k.ş baş\•" ..-
nrda l>aı r!. , av el'· ~" 
kuvvetle n, b ün eller> · n• 
cak uç 'c bıri meveutt • " u 
sebeplcctır kı r:cm-nrya, Moc ris
taıo ve hatta Bulgaristan g 'J KÜ· 

Qüık ()l'taklaruıı ya-c'lJITl icın şıo
kıştırrnaktadırbr. Kesin bir ' · i 
üzerine dayanarak değiJ, fakat 
her iki tarafın ~çmışteki Pl' ;a· 
ganda usullcrinP ve durı.rmun U• 

ınumi ll'•nzara<ıına bakarak, 1:>'1 
iddiaların oratsını doğru ol· r3k 
kabul etmek ycrınde olur. Alrrarı 
!atın, loş ayları için bareka>tı ta.· 
ti! ederken, rahat hazıırlanlt'.'a~ 
istedikleri.ne ve Ru lar tara'ın
dan taarruza uğrıyabilccekk~ ne 
ihtimal vermediklerine şı.' e 
yoktl•r. Bu taarruz A1manl rı.11 
bütün kış ayhrı içinde m ul 
etmiş, askerlerini umdukları 'ıı 
dinlendirememişler teQhiza Jarı• 
nı i•t('(!ikleri gibi tamir ede mc· 
mişlcr ve tahrnın e•t :kleri K 1r 

b<ıl benzin stoku yapam ,.,.. 1 r• 
dır. Bununla beraber, bu } ıı 
Alm:ı.n taa;-ruz .,Janınırı ıt 
oklu nu da söylem k mu ;i· 
galı bir idd a olur. Bu la t ,t 
hakkında bug;ı" kısaca sb)' nc-
bilerck söz sudur: Ger:rn ·e-
k" t RL.Slar•<ı ve A' nl rm ·' 
dukları şekil;lc gel ..,,-l'di '' "'• 
il\khalı.ır tsa•ruzu ela r hır ~ 
Ull'ülan şartlar alt nda br.. ı" 
yacaktıır. 

ıuta sar2"' .. 
dara 

~l' 
Kitap Sa:-•ylan Umum M ··I• 

rü B. Azi~ dün Ank:arı.dan şe 
mi>.e ,·nler •k şehrin.iz kütuflıll" 
neler';Oi t"fti§E baslamıştır. 
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~nu yazının n:.e....nleri Auı.aoıu 

Ajansı bültonle!"~,dcn alınm·~tı.rı 

Telhi• eden: A. ŞEKiB 
Berlin - D.N ill. n.n ~ iyı ha. 

bcr alan kaynak'uraıdan öğrenil 
diğine gö•e İrnr da Rumye gölii. 
isLırametindc .lu-le:nekte olan 
S·r'Yet kıt'aları Re\'andı-. )-.ıliyle 
cenup bat.ya d ğru turk hududu ı 
boyunca ileri • arckctlerine de
vam ediyorlar Rusların niyeti 
bı1tün ba•ı b(;' 'C 0 ini Kimıanşaha 
kadar işgal et.r<?!c ir. 

l\iACARİ!>fA..."l' 1LE ROMANYA-
I\'1N' ARASI AÇILIYOR l\1U? 

Bern - Ba ı:nlar durumunu 
inceliyen bı.r gazete dıy<:>r ki: Ru
men gazeteleri ve radyoları Ro. 
manya hudutların.n doğuda Buga 
kadar, batı:da d:ı Teise kadar ge
n~emesı müca<!dcs;nı ele almış
lardır. Bu arada Macar az.lığına 
karşı da şiddet.; neşriyat yapıl
mıştır. Halk Macarı.sat.na karşı 

açıkıtan açıga tehdit eden devlete 
karşı tcdbırlcr .ıılmmasıru iste
mektedirler. 

l..İTVL ·oF'lN NUTKU VE 
İKİNCİ CE.i:'HE MESELESİ 

Nev)ork - • Piı zıyafette Hali
<fal<s'dan sonra soz alan Lıtvinaf 
bilhassa demışt.r ki: 

•Bız Almanları pek uzaklara 
kadar eurcmec.lk Ancak oır 
kaç y<;rde 300 kilo metre 
kadar geri pili kürtt ülk. Fakat 
1mvvetlcrlm!Zın a?'lıtıonlması im

kanı olursa veya Alman kuvvet
leri ikiye bolur::ır, veya Şank cep 
au•sinoon 1: lŞka taraflaııda yapı

lacak biır şaş rtma hareketi ile 
zayıfl.:vacak 0!11rsa, ki bu daha 
kolaydn-, bu takdirde düşmaıu 
daha uzaklara Alman hududuna, 

Berline ve dah ileri)e doğru at. 
mak ,mkanı hasıl olacakttr.• 

JAPONYA RUSYAYA TAAR
RUZA HAZIRLANIYORMUŞ 

Sovyet kıt'aları Türk 
hududu boyunca ilerli
yormuş - Macaristan 
ile Romanye.w.ıı arası a· 
cılıyor D'U? - Litvino
f'un nutku ve ikinci cep
he meselesi - japonya 
Rusyava taarruza hazır
lanıyomu' - Hindistan 
durumu - Doğu cep e
sinde yeni muharebe
ler - Libynda ns'._ri 
durum - Uzak Do~uda 
veni hareketler. 

DOGU CEPT'F.S!NDE YENİ 
MUHAREBELER 

Almanlara gore. ~;rımda Kerç 
yarımadasınd~ clii:;L .ır. n yeni 
tan.rruzla.1 ı akim kaln1ı:~tıır. Bazı 
yerLrdc gvğiıs gopuse şiddetli 
muhaı ~ !er olmu.ştur. 

Sovye\lcre gore, 16 mart gece
si cephede mühim bir değişiklik 
olm=ı~tıır. Hadrofun hemen do
layında şiddctlı bir meydan mu
lharobesıi ohnaktad:.r. Bu şeh~in 
yakı da Ruslar.n elinoe doiişncesi 

!""-~• ündıür. R, slar Orel·Kursk
Haı'kof hattrnr'altl Alman mevzi
lcr;nde bir ı;edık açtıktan sonra 
Almanların ş i!detli muhıvf'me
iine rağmen ikrlemişlerdir Stok.. 
!ıoı.nden verilen b:r habere göre 
Rus kıt'aları Vıazmnnın 17 kil<r 
metrc d<l{:usunda b·r yeri almış
lardır. Bu yer.'1 Pisjovka o.l.ması 
murtemeldir. 

LİBY ADA ASKERİ DURUM 
Lıbyada mülı m bir değişiklik 

olmamışbr İ.ki taraf keııif kolları 
faaliyette bulumrıuşlarılır. 

UZAK DOt":UDA YENİ 
HAREKETLER 

Japonlara göre, Biıımanya ve 
Hindistan karasularında Japon 
deniZaltıları 15 marta kadar 81 
bin tıon1uk gemi batıııırnışla.rdı.r. 
Şimali Sumatrada Balige şehri 
işgal edilmiştı.r. Binranyada J a
poıı hava kuvvetleri ,:~i$man 

mevzilerine durmadım taarruz et
mektedir. 

Saygon haberine göre, Japon 
tayyareleri tarafından Moıresby 

ve ~imali A vusl)-alya iiZerine ya
pılan akınlar Port - Da.rvin ilire
rine yapılacak 1.at'i taarruzun ge-

Amerika da 
Casusluk! 

8 bin Mihver tebaası
nın apartımaniarında 
ünifoımalar ve ·plan-

lar bulundu 
Vaşington 18 (AA.)- Başmürl

creiumu.ıni Bi<l.ile şunla.n siiyle
m ş .r. Fedc tnlıh.~{at t.:;.ı-.Y=ııu 

memurları t:J.raf:ncıan dO:ş.ı.-nan 

tebeasurıılan 8 b.n ki•iyc ail b;. 
nalarda ele geç'rilen nıuı.'ılehif eş
yalar arasında Japon, Alıran w 
İtalyan bahriye ii.nif0<-ınaları, as
keri böJııelere ait haritalar ve fu
·tnfi"rafJar bulunrrrı~ [!dır 

2400 KADl!'. TEVKTF EDİLDi! 
Müddeiu1r.uni, Rei,icumhu,.un 

beyannaIDwsinde taş:nr•ıası y~ ·ak 
okluğu bıi lırilen baz• cşyay, Ü
zerlerinde ta~ıdıkları ;ç1n düşnıZ11 
tebaas>ndaıı 2400 kad:nın t>viuf 
edildiğini 'ö~ !emiştir. Du eşya a
ııasında 150ıl tabanca, .:nı fv:oğ

rai ımakin~5i. 1200 r3dyo aleti. 157 
ıbin menn>, kıJıoçlaT, hançerler ve 
dınamit vaı d·ı·. 

RUZVELTİN 
Beyanah 

Vaşington l': (A.A.)- Ruzvelt 
gazetecilerle yapt•ğı konuşmada, 
General Mac Aı-tlıurun Singapur 
dX>ğusunda kalan tıölgeye. yani 
Pasifik cenub batı koumaııdanh· 
ğına tayinini:ı Fllipinlerde harbe 
nihayet verleceği n .anasına hiç 
bir suretle alınmnmasını söylemiş 
"'e şunlaorı ilave etmiştir: F!Hpiıı. 
!erde mi1dafa& harb: ak.sine ol:t
rak da•ha §iddeıle d<'V•m ed 0r~k

tir. FPkat GePeral Mac Artburı:r. 
strateji vukıtf:! müil<emımel oldL>· 
ğundan, lay..:< görükn yeni VJZi· 
fesinde Am<C'"ıkan kuvvetli!: ;.•·in 
elbirliğini temi:ı ederek daha lü. 
yük hizmetler ifa edecektir, 

M. Stimson c'iyor ki: 

Vişi - Vaşiııgtonun askeri ve 
~cyasi ma !illerndoe hasııl olan 
kanaat, garbi PasiHkde stratej'k 

vaZiyetini sağlamlandU'IIlağa mu

va(fak olan J avınyanın ilkbahar

da Rusyaya taarruz e~ğe ha· 
zırla'>drğı rerkezınd<'di.r. Bu 
hareket, Alman'= Şat1k cephe
sinde yapacakla:. I:ıüyük taarruz
la ayni zamanda başlıyacaktır, 

cikmiyeceğini göstenmektedlr, " l.I b J 
Müıttefiklere göre, pek büyük fl Qr i U Üşman 

milmarda kara ve hava birlikleri 
şimdi Avustral>ada bulunmakta- foprak/arına 
d11r. Diğer harekat sahalannda bil-

ı-d.i-·ril_e_ce_k_b_ir_şc_y_ydk_tur_. ---ı g ö t Ü r e c eğ iz,, 
Hi:-ı-niSTAN DURUMU 

Yeni Tl~i - Sır Krips ile mü
Eakcr<'cr yapmak üızere Prensler 

Meclı b•r ta:. komite s~. 

Buluşma ve rrüzakerelerin Yeni 
Delhide ohrası muhtemeldir. 

Yeni küçük 
san'atlar kanunu 

Ankara 18 (AA.)- Yenı kii
çü1< san'atlar kanunu dıiin Mecli
se wri1mişlir. Pek yakında mıü
za.kere olunacaktı;r. 

Il A R 1 K A L A R İÇİNDE H A R t K A L A R 
görmek isti yor•anız Bugün 

iM i L L il=I ALEMDAR'dal 
bnşlıyaıı ve cihanı ürpertmiş olan 

1 KILA KAHRAMANLARI 
muci-ıesi ni görünüz. 

T 'O R K. Ç E 1 Duhlijların harikası) 

Ayr>ea V ALLAC.:E BERRY 'nin dünyaya yarattığı ean'at c!evi 

GARP ŞEYTANI .. 
J 

... ,....., .. ,..,,.. .. .. ---
ÇE BERLiTAŞ Sineınasmdıt 

Bugün matinelerden itilıaren 

2 bUyük film •birden '(~ 

1- YAZ TA u • 

Türkce Sözlü ve Şarkılı ~ 

Afr~kan:n aoteşll ve kıorkurıç saihra!aTında mii.llhi.ş bir kasırga ... 
k ada,IU<. .. A!ıit.ı-dele ... Fcdak:irhk ... Avrupann l:iks saıon-
larınd~ aşk m~cer.ılan ... ihtiras ... Müthiş voe muazzam sahııe .. 'r. 
ll - P~riste 3 '•Y mı.iten.11d; yen gösterilen gayet nissi ve mü-

essir framızca sözlü şahe>-.•r filmi 

1 
llir kad n öldii.rüyor ... Bir e. kek on.wı ye"ıne cezasıaı çekiy0, 

Ve bir cinayetten bii.yük l"r ~1t doğuyrıc ... Böy!E: hareketli, r~ 
ku\'vetLı mevıruda >0lan bu filmi yaratanlar __,, • rı 1 

CA iLLA HORN - MARİA Andergast 
ve ALBREDHT SCHOENHALS 

Vaşington 18 (A.A.J- Harbiye 
levazım dairesi reisi Stimoon şun
ları söylemiştir: 

Harbi dilışmt.:ı tap<-aklarına gö
türeceğiz. Pearl Harbour'un hü
cuma uğrad1ğı sıralarda yaptıoğı-
mLZ harp malzLmesinin şimdi 

bir misli fazb~ı.nı yapmalota,·ı ... 
Harp için ayda 4,5 milyar dolar 
sarfediyoruz. 

Amerikada 150 
bin kadın orduya 
yardım ec' ecek 
Vaşington 18 (A.A.) - Mtin·~•· 

siller meclisi tarafoıddn salı g ıi· 
nü kabul ~ıl'len bir k:.nun liı) i
has1 mucilıince lng:1ı.,.cde ol tu
ğu ı:ibi Am·~'kada dn orduy• )Dr· 
dımcı olarak kndınl:ırd~.n ınürı:k· 
kep bir tcşı :: vürudo getirile«'k· 
tir. Bu teşd;külde 150 bin kadın 
vazife alacalı.t.ır. 

Pars Ajansının bir 
tekzibi 

(1 inei S•hl:!eden l)ı>vaml 
Şahın memleketini tt'rketrnediği
ni ve İran Azcrbaycanını.n Sov
yet Rusyaya ilhak oluınmadığıru 
bildirmektedir. 

Tahranda çıkan Ittıla gazetesi 
de yazdrğı bır makalede İran • 
İngiliz - SC>vyet Rusya paktının 
irn'Zas:ndan sonra bu ü~ hu.kıi

met arasındaki ırr:ıilına~ebatm ha
kik:ııtte mü'<KJbi! bir teşr:'<ı me
sai esasına day~nd1ğın, ve gün 
geç• ıkçc l.L vvçtlendiğini tebarüız 

ett ::nnclotedir. 
Itt>la gazetesi; Azerba,'canda 

süıkunet hü<tL nı ~üğün, İr:m 
dak; Rus !ni;yetınin mwı~ede 

prenıı;plerine HL"l'l'et edılmes'ne 
miinhas:r kald·.ğını beyar. etr~ek
tcdi•. 

lran raliçesi 
önüyorl 

Londra, 18 (A.A.) - Ailesini 
günııek için bir müıluct evvel Mı
sıra gelmiş olan İran Kraliçesi 
Fevziye bu&iin Tahrana müt,~ec
cihen hareket edecektir. Kı·nl're 
Tahranda Şah nazıri <r ve ecnı·bi 
scfirlex tarafmdan karşılanacak
tır, 

Şimal denizinde 
yeni bir deniz 

harbi oldu! 
Oç Alm n h""cum 
botu batlrddı. lk i 
ae h sera uğratıldı 

Londra, 13 (A.A.) - Dün ak
şam Anı railık da .. ·c •• ta ·a ıın, ın 
mşreCiltn b.t tebL. de, razartcsi 
a~m.ı ş,,,.,al <'eniz.ne._ cetoCyan 
eden ve in;il:z deniz J{U\"\'e!.leri 
taıafn-.<lan düşmanıın üç hücum 
bot·unuıı batırılması ve cLğer iltt
sinın hasara uğratıhnası ile neti
celenen muharebe hakkında ilk 
tafsilat veı•ilmektedır. Bu hare
ket\n ctımartesi sabahı Manş <le
:niı.ınde iki düşman hücum bo
tunun tahribi q.,, neticelenen çar
pışma ile aliık<tSı yolıtur. 

Muhar<>be ge«., h:!cum botları 
bir kafileye to«>:TUz ettiği za!'!'.an 
başlaml'itır. Kafileyi te~k 1 cck-.n 
gernı:erden hiı· biri ha.sara uğra
mamış ı!>e de Vortiı;em mu~nbl 
iki torpil isabetile ba'm:ştı:r. Bir 
hücum bot.u Holdc;ırnes.> muhri
bi tarafından batmlımş, diğer 

bir hiicum bot'ı Vallace muh• bi 
tarafıllldan hasöra uğrat'lll.ml§>lır. 

Malezya ve 
Singapurda 

Yeni bir milli idare 
kuruldu 

Tokyo 18 (AA.) - Singapur 
ve Malezyada yeni bir mahalli i
da·re kurulmuştur. Bu suretle il 
dliivete valiler tayin olunmuşt-Jr. 

l\lalezyadaki Japon kU\'\'etle
rine kumanda .-rm!ş olan Grneral 
Yaanaç Malezya umumi valiliği
ne tayin olunmuştur, , __ _ 
RODOS bom· 
bardımanı 

fngil:z tayyareleri 20 
bin kilo borr ba a tı I 

Londra, 18 (A.A) - Rodosa 
yapılan hava hücwı:?orında utı1-

man tamanıile baskuıa uğraıuış

tır. Limanl~ıda büyük hasarlar 
yaı ılmıştu. 70 dakik.· ı(nılo sa
hile tutan 2C bin kilo ulan boıı•ba 
ve obüsler a:1lmıştır. 

Tuna nehri .. 
nin feyezanı 
On bin k ş.yi c vsız 

bıraktı! 
Ziirih 18 (A.A) - Bulgar - Ru

men hududu u>unL6 ;ınca Tuna 
suların;n taşması yüzünden tak
riben 10 bin kişi meskeruiZ kaJ.. 
mıış w 1500 kadar ev oturulamı
yacal< hale gelmiştir, 

Cavadaki Holanda 
garnizonu 

dağlara çekildi 1 
Mdburn 18 (A.A.)- Cavada 

Bandoengde bulunan Ho.landa 
garnizonu dağlara çekilırnıi.ştir Bu 
k;t'alar, Japonlarla mücadeleden 
"'a zgeÇ'!Tl"'IIlişl erdir. 

F" ıt aki lngtllzler iç 
bilgelere çeklllyor ı 

Lonıclra 18 (A..A..) - Fastaki 
Fransız askeri makamatı sahilde 
bulunan Brit~nya tcbeahfarına 

içeri çekilmcler·ni emretıniŞ'tir, 

1000 kiş Y• alakadar eden bu 
emrin sa bil yakınlanndan geç

rıck•c olan gemi rin harekiitıru 
İngıliz!crden sak.:nmak 'iiizere ve-

'd '\i anlaşürr şhr .,. __ _ 
Lİ YA'DA 
Kahire 18 (.\ A.) - Libyada 

yalnııı: keşif hareketleri ol.~uştur. 
Müttefikler T'-imiden 32 kilo
metre mcsaied~ bir tlü.~man ko. 
lunu imha etımişleılCh, 

Almanyada lli şubatta General 
Roın>melin Sü v'!yş kanalında gö-
1'Ülıceeği iddia edilmişti. G<'neral 
bugün bala Süveyş kanalıırıdan 
ıınn kilometre u1aktadlr. 

Elimdeki para
yı ne yapayım? ·---

Tasarruf et 
ve işlet 

(Ba$maka:le ~,n Devam) 
hazasına her vakitkinden dAha 
fazla bağlı kalmalarını istemek
tir. Her tasarruf edilen madde 
bugünkü harp şartları ıçinde liirk 
vatanının \'(." Türk milletinin cn1 ... 
niyet ve scli':meti bakıınındzn he· 
pımız ıçın ne kadar büyü!' hi:· 
teminat ise her tasarruf edilecek 
lira da Türk vatenda~.nın harp· 
ten sonraki rrari. iktıs~tli gcli~i· 

nıi için en h!.i~·iik tcnıinal ol1rak· 
tır. t~raftan k:ıt'iycn çckinn,ck, 
harcarken ~o'· düşünmek, her ııc· 
vi sefahatt"ıı şidde1le s:ı:kınmak 
Türk vatando~ı için \ıugiin para 
mevzuu iizcrindc birinC"i şiar "!· 
nıah ve er ıdc parası ulanlar icin 
iki hedef harp sonnsına k dar 
asli muhafaza ve kazımç yolu t:ı· 
tulmalıdır: 

a - Paray, bankPJarda iş1ot
mek, 

b - HPr nevi de,·tc~ tahville· 
rinde ve istiı razl:mnda işleln•ck 

Bunun, n1tıl scnnaycsini nalcde 
tahvile eie1·lcr hogo\ıına hn1> 
sonrası ticari ve iktı adi gel ıhni 
bakımında., bü~·ük faydası gö•Ö 
nünde bulundu •u k:•dar. de\ lcl 
hazinesine '.\'İne Türk paıTas nın 
kı)-rnctini loruına Lu.kıınthllan 

gctirereği 1'nla ·!ıkla• da aş'kiıı

dır. lllüshh'il hesobın• faydasını 
ise en veciz sekilde l\1.lli Şcfınıi7. 
Yüksek lnönü çerçcwlemişt:r: 
•- 1\-liisıah~ilimİt(' Lir tav~iye ... 

de bulunmrık isterlııı: Rugiinkü 
fiatlnr daif'ıs olamaz. It:ı,.P ~on· 
ra ı del'rL' ·r.dc (iat dLşn1e".ui 
beklemek lfuımdu. llu itihala 
milslahsirn lı na ş;mditlcn ken
disini nlı~tımıası ve rok tas:ırruf .. 
lu hareket c 1 ınesi 'Ve~ hr..rp sonun
daki buhranı karşılı.>'P•·ak bir i•ı

tiyatla mücd·hez olması kap c· 
der .• 

l\füstah•:l için elindeki par:ı~·

Yüksck ~~f'iu bu ta\.·\İYL~i en ke
sin miil!ihaz;\ ve hart·kt-t ted'ı ri 
olduğu g~"i Jıer nevi pffra salı'bi 

ve işleticısi için de Tiırk mille· 

tinin muka~ıierat \'C refahı iize. 
rinde dalma rn isabetli tedbirleri 
alan ve tav..,•yeleri ,·apan mulıte· 
rem Hiikıinıel Reisımiz Doktor 
Refik Sa:yd:ımm her veı.ile ile te .. 
barü7. ett!rd'l..i: 

- Çok ç;;l:,, çok rıkar ve ka
zan ve bkat en ~ok lasa?TUf!a ye 
ve harca .. 

Sözü en olgun ve e" kesin reh· 
berdir. O halde, ııılh.tahsil için 
de, müstehJİ!t için de. ~erm.ayeJar 
için de, ka7.ı.ı.nç \'e her çeşit p..ıra 
sahipleri irtıı de parada yol: 

- Tasarruf et \'C i~lrı •• 
Der ne\'i ha~·at ve ı;ıtla madde

sinde de );ne yol: 

- Tasaı1-uf et.. 
Tedbır ve tavsiyesi cluyor. Her 

~eJde ve herJ...e-1\ için .Jıayır. n u
hakkak ki b ~ yoldadır. 

fTEM ilLET BENiCE 

Mezopotanyanın 
müdafaası 

(1 hır 'l t rie~ neıvıım) 

min.ilCTi vfü·ude get.irmekted,.1.-r 
Oradaki ordu kHnıan•ianı G~nc· 
ral Küyinun, Mezoııutamyaı•ın 

büyük ehePı'lıiyeti hib&rile ı.uv

vetli bir nıi.dalaa lıa>.ırlamakla· 

dır. Bu cepbe Beyrutı.•n Tahrn114 
kndar 1200 mil uzunluğunda~ır. 

Bu cepheyi 10 uncıı ve 11 iuoi 
ordular tu\nı•ktad>rlar. 

Hissi ve heyeeımlı film S'!ver• 
lerJı dikkat na<drlarır.~ 

L • A A 'da 
Bugün n'atinelerd~n itibaıcn 

2 biiyi;J, ve ems·.•:siz filuı 
birden 
-1-

Gençlik gururu. şeref dııy

g:.ısu mertlık, ark.ıdaşlık ve 
heyecan ilıisler•ıı canlı o;r 
surette sines>!de topl•yan: 

Gang te 'in Ov u 
Baş Rolde: JACKI COOPER 
Ne\70.-k Çocuk ~s•rgeme ku· 
rımıu film müs<>bakasıııda 
:ıltın m 'ikiıfatla t akcıir olun~n 

aılılaki, ıçtıma!, hissi büyük film 
-2-

KA LI ARABA 
GEOR.GES O'BRIEN 

Senmin fe\'kalAde bcğer ı !e. 
celı. ems~Jsiz büy"k macera

lar filmi. 
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Katil Tevfiğin yeui bir marifeti 
<ı inci Sahıfeden Devam l 

rer•k M<>ı..tyalı Sü!t'ym&o. ııarr;lyle 
1~00 ;Jra ça.lrros, BurJada fOför fücse
y.~ ınad~aır.;.yıe ooğo• .. k 1nwu>ıı. 

otın:ı;1rr. iı.rmre g1'c>e:ı. r ı::u<. Hlmi 
ocıod3 zon:in blr k=otec yı soymağıa 
kaırBT ver.miış ve Hata.> ri'l buhran 
.. ~tAlW.yah Tevf'.ğl İzral_r, Ç.:t..Tmı ,ıu-. 
Tevfik, İ21!Illre gcllp d• :o r Ilulü:si 
llr bir bbvede, ytııpıtreK'a:ı oygımu 
t.;;.ı:tri.:.rlarken polhler t:ırar ~~7' b_s.. 
tır!·~~ ve da.ıha sı=tAlıl:'.ı.!"t?:!l kW:kn:mo
la v~I< ı bırln>:d-..n : aıc:ııa >ır.ıoıılaruır. 

Aıı~oeya:ı Tevf •.. İznıtr 'l'evlt..~ 
""<lnder. de kaçl'lı.Ş ve üç iÜ." evvel 
fehr"mı:ıu gelm~ ·e 1;y, ,..,_ 

r .ıyda oturan annes... rJ ...c \"( r .il1 C'Vine 
git~~1~tir. Ka~ f..r-ı:r t'ı.~61 ist..-ıbuıl 
I:n .)et M()dürl~ne l;i:ıir.xı!;:.,.. 
d ~ .. u.t>ııta.. TC'\ fi.g-.ın., t.l'n!!Si '1.ı.:_ ll v~ 

GiJNVN IÇiNDEN: 

o üyü Şehitler 
l J. ll;ı..:. ::>ACu\. ven 4J \·.-ın) 

f..Jbeıte, bı.auıdan sonr.ı c , b!:r 
son ı..:c~a..sı ınukado r o~ 
'l'Urk ı...ı.ı.ı. •• ı.ııı bi.li.IJ., <1 rr. '-'9. 

CJit.t:ı ne.:;.. '111 "'!:l kü"4.U ôt;,.J Ü 

\~ )1.:~t..n n """ en Oltt.~ ..ha
W.."I. • ..t.ı~ ı.: &u.. P L ect.k ~ her 
,)'\o••· ).L.-Oı>llLu :ı.t. ur a. daha 
c.ıw.:.1 .. saır.~u b.ı. L • .anı aıaıcal: o-'<ib. 
l •• .ı.:. ·:-t ilt-u. • 

Bı.! M>r' lh'-Vl. hu; L!ır Tiı. -xe 'e 
bl(' lı...r ı.r..,~ n~;.a..u ol'mıy~ 
ct-v ,tJ.ıuı. lı..:ı.>d.J. bı.ı.r.ı.da bU' da.ha 
tek r ..... ı.ıy a ..ı..o. 

iL 1lıJt1. mıd> :ip Tu>k,,_, ld< 
l•a.,<:L.l k;___ Oa, ~k ·ı.:rşuı:.ı.u o!.. 
n1:ı5a ti3., &&..ı,g~ -v•r U<ı.Sta. ..... ta 
i~fHh.ı J k~._üoy t.J ~l 4.4 ....:lr

)'aJ...._ h..ı..t .. ıu bı.; ..._,.1 ıc .... 1.ı.. 
~ ... ~ .... ~ dYW. a.:ı... 

b ...... 'l.·~ -

t~U<iı:'L;l.Jl-C k.ıı~ı. 

-l'~! 

lJCnıtll;lııcın QEikJtnrrr~~b.t.i, cH• 
ınecıeı-. u·ı..:ı.;;ıJl.l.rı.a yol vt-u:ıe<ı!ğin.i 

<i..ııcr..:.::;·a b...r dtf.ı u.a:ı .aGlJ.a<!· ğı 

,~Lı:[. 

ıı A!:ırl, bü'.ün t=-.lrrtlcri dUŞ
u ar. eı!oe g:.yıı,.ıış~ btn-.. n n1wrtı.ı.h.. 

kt.n hh.;\:Aua:1 d~ 3'll al
tıns g~ 'e l>l;,ı ı..ic.Jo e. '-'14-
ntJ.ıı. ~b ·1_1 t4.&.ıliş ~- da 
1"'"" \.in J'~il.ı.lla;ıl a:Blr k ...... 
buı t. 1ıC:..;..ı.. ve ...st.K -a u:ğn:.:r 

rl3 o.'W.ı.liı (l.ı::. n..ı guze at<J:t,ını b!r 
..•..ıa <!!!.'la i.t. l ""m.,t r 

16 Mart şeh: U. y~atı·ı bu-
gW"ü Tllr~ m!k • n rAlbeş.. 
ş n Ctlmlıştu . 16 ı ırt, şff. di. 
l!ı.hi.cırl.ra eler.nde"l b: lı;; p ıhntıt

sılJ ğ( daim ış olaı a Hı, .t tU
ur oı. ln4ı!.J en.o~ JJ "ıe • & et
n • .,; -...:.- on.lan hav:ıta.. çarp ııya. 
0.:rL.r..cğe v)k ctn !ti:'. 

( <·çl'.ln B-O'ük il ırp:C,, m:.ı?lılcı 

veya alda.tümış vlar.>k çıkmıo o-
1';.n aJllet!er 16 Ma.rt ıeL.<!ir.e Ç<ık 
~ey~er borc•OOur~. 

1 

ve•" e..iınde olOOğ<.u,u teablt ctrnllJ 
\'",e dün a!lıe <heri .t.k Ci Şub ~. 

ınc ı:ır-ı e'\i. ~ak Tcvti!c t 
c.m~JIU blldlınnJş!eı;t;r. Te.'11J<, 
C'~en teslhn omam, gelın 'le tutun~ 
diyerek evin a.11>1ndU! bir ldh le ,_ 

1~ ~!r. Keyflyeı it! tyı-ye ııaıı,,,. 
'rr:~:ıı ştlr. ittai.ycnl.n bOryUk p.-ojck

tör:erfy:e lntyu mcths;i ve ctrıı:fı ay. 
cJı!l:ı-t:.mıştC". s t ıa c.d.:teıc !.nde 
Kon:lser V~hdC. &On ol..1.ak. k ... t e 
te 1m olma.,.ın soyl (-si üzer..ııe l,..ın 

ken lk. !~in ç<>k t.ı.hlikell o~n 
1- ffcC:cr. 'l'evf)k, i'k ısıur..annd:n 

v .Z"'~lTI.ı:iş, kuyızye 'n..ur~leu tel n: -
<ı ,·e:ııe İtfa!ye ektp[ \·t cF.a-ret rııa... 
tası '""'-ttnurlan r'l[ n.dr1 yaka,. 

ıştır. Tcvfll< b~l.?rde ir.r>ire oev· 
S. C'Cı. ıf>Ct lı."'t r, 

Dumlupınar çark· 
çısı ke • ini de

nize attı 
Dün limand:ı ga ıp ve otd.u!<ça 

da güıu.ıç bı.r \ ak'a cereyan et
., .ştır. Öğrcndıgını,ze gi:Jre lı..idı. 
se ~11di_._r: 

Beyt-;!' • ıda ic!<'li gazinola-claJ 
b n i !et • bır RUın, Yunans
aıı n y rd;ım rşy:ı ı gotürmckte 

D ' pın r v ,ıuru kar n-
1 rwı l..n ,. ,ünc-ı çıı. • ı Cı;vitle 

tan ','rr.,ıştar. 
Bır krç gün evvelinden ba !ı.

ra:ı bu cla."t ıık \-e muar le csna-
'~ındu tl'!:lı ino ·bi Ca.ıvıdi g ı.. 

nosuna a vet et a r • li 
ikramlarda bul.ı 
ret'le dostluğu ve s•mımiyt' ı
lule <"Il lcık•n•a sah,·,,, diliı de 
içinde 4 uht ' f Cıl'sto ('ıda nı~d
kcnd· ine advt'li olan kaptarıa, 
d_ ı bul Jn•n bıt p '<et '(?mlİS \'C 

hı.: lı?Tın Yuneni 1a' ~ otur2n 
b r &

1 Yaba"ını gö~ i:lme~ıni ken 
d.::'rxl<>'l rica et~ir 

Cav:t pak .. ti alm:ş ve sa<rhoo bir 
hnl<lc bir ka; ıkla g·•rniye gelir
ken muhaf.,zD ı:nen>u•i;ırı k0ncı

sini gönr:-t 1cr durrno:ı." "!"t sö. '"t. .. 

yince Cav1t c"'rmü ı:e ut loıp ... 

!inde yako.allJTI -nal: ı~·'ll keı: Ji
sini paket1l' de,izc atır.ış, i•i·-t 
çık:ırılacak ı;ıctliyeye veııt:lın · .'i;. 

B riclye Vekili Par
tide 1 1 

ıa t izah t verdi 
Ankara, 18 (Telefor.I>) - J\1cr· 

lis Parti Gıupıı dün saat 1~ de 
toplanmıştır. Haricİ)'C Vekili B. 
Şükrü Sar~roğlu, Meclisin ntil mu hatıtıan im'1-•1e b·şbri

m zı eterlocn göğ si"' l:nlzl c...., 
çul"uru bi7:e her z..unon oaSp et 
ıI•.nmct.. 

ı olduğu zonnındnnberj geçen ha .. 
rici hadise~~.- hakkında topl•ntı· 
da iki saat i~ahat vermiştir. 

--~ 

Ofisin piyasaya vere
ceği gıda maddeleri 
nasıl d, ğıtılacak ? 

Toprakların alt•na 
esrar s Pamış ! 

Toprak \'O Ticaret O!ısleri ta· 
ralından Şl"trınıiz. pı.}a-sa.sına ay

da ) iiz ellı ton pirinç. üç yü> ton 
(esul) a. 161'" teneke peynir. ~OD 

teneke sndc~.ığı ve ıyo ton bul· 
gur leni Nmeyl karorlnştırıuı.ş· 
tır. 

h.ad:dtôy{aıde İbrah.-naıta malı<:. le. 
sh e 5 numaralı evde c..tm.a;. sab?ka
u Lı!Ç'rl~çı.lerckm Kabra.n.ttıı;-ı son bir 

kll• gOı. içinde y;ne esrar Jcıç;ıi<çılığı
na l'Ofladrtını !ı."""'1' al.loı Enr.> t!« 
MCıdo-•utu n-.nurla:ı bu ırobah te

d••!k ettllt!Mi bIT rnJhblr V"6JIOS15'le 

cf'T ttk~r Slll>ık lıyı ) i..k m.1Iardır 

K Rıhr a • n eviınf..t- ye. !lt 14. .-
tı;-ınıo• netiocs de, ' 

Bunlar C\'veli\ le T ıı•el<tcp;<.re 

hastaneler~, kooperuliflere, bil· 
yük bakkaliyo mağ:ıızal:ıınna ve
rilecektir. 

tt-p ... ok!. ruı altında saku cA' 1m «
bi'dJ f'Sl"&t' bulı.Eıar-ıit .Tll'fisadere '>
lunmUıStur. 

Çarşıkapı --------- Şchzadelın§ı -

AZA K TURAN 
Bugün matinelerden itibaren mevsl:ıuin 2 büyük filmi hirıkn 

1-KIZIL SiLAHŞORLAR 
Türkçe ~özlö büyük 

Kanlı ihtıraslar. harikuljde 
kalaT dclu bir salıifooi, ~~k 
içyüzü. Şövalyelik devr!nın 

den seyredilecek rnevsanin 

aşk, ruacern ~inema :t'tınıaru 
sergüzeştler !ilmi, tarıh , entrl
sahnclerile kayn yan şaıtol:ır,ı• 

en parlak cengaverlik destanı. C•rl
eııısals?z büyük eseri. 

2-TEHLiKELi SEYAHAT 
Baştu başa aşk, müz.ik ve gençlik filmi. 

İulihama meydan vcrm.,mek içın lıitfen trm seans saatler inde 
"===ı:ı=amm gelınmesi rica olun:.ır. 

Sayısız milyonların.. Ejsiz ytlclızlar.n... Büyük kudretle.in .• 
Birlcşn.c.siııdcn yaratılan san'at abidesı: 

T Ü R K Ç E 

o 
Dünya tar'Jllnm aşkl1 harbi birleştiren en güre! roo:anı. .. lht. 

şamm ıbaş diindürcn, azametiın en parlak m!l'dı~ır. 

Bu lıariJuıyı yarın akşam L A L E , d e 
• allaşlan•ıya hazırlanmız. 

Nu:maralı yerler saı,lmaktadır. Tckf.on: 4Jj9;i 
Bu Film 1 Z 1\1 İ R 'de 

L A L E "'" T A N Sinemalan:tda 
ayni zan "'n da gösterilecektir. 

BRONŞiTLER E 
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FILIPIN ADALARINDA 

CASUSLAR DÜELLOSU 
-------------No. 18 

Türkçeye ç.v'.nn : ts.KENDE& F. SERTELLİ 

Mister Benet geyik avı bahanesile, casus 
Hartmanın baldızını avlamıya karar verdi 

. .; grudur, Aliısı~r Benet~ Biz de 
tl.U(.cnı..c bir kaç kere ~!4t a'Vm& 
''kro,:;tık 

-- ;;i•lılrocn çcJr u:ıiıO•oı,·oı mey. 
dı.u.uz'' · 

··· Hayır. Aoc<ıi« bir saat dıılaır .. 
·- Bı..o c:terece ,.a~o!arda d<.-nıdt.? ••• 
- F.vel. Şu arık.adak! crar..tı~m at:-

z.ın .. a te-yl.lcler:iırı süırü !Ür\l k.oc"ll§'tugu.. 
n :.ı. 'ürme.k: mi.imıkündür, 

- Avcıia<a ytriller bir mıııılılt y• 
par :n".ı?. 

- Aııbil doiil Va!ıJ;iler ç..ıt uuıı.ta.. 
dır. .Aıııc1'k ,.nirden al!ı "'"" ı.a_. 
•;r:Jmalı: ıa.ı.ım.. Av için ba iı:>cler u
aıtl:>şmıya Jüı:um yok. y.,,,nw.a fab-

r ·k"d"" )'Ol bilftı bk lJd amele de a,. 
lırsar.ız, ôalıa emjı:ı bir wız.yetı.ı S-. 
derslnlz. 

* MIBl<:r Beaeol, ~.r: k avı rotme.ebe. 
·tiyle. caeUB ııa.ın-ı"' gmel baJdı;ıo.ıll 
ır.vıam1ya .&.arar vermi,:ü. 

G•zlt>oıla br:men her gün ~ 
kon .,şayorl"1'dı. 

o hatıarun ı- gWıll ava gilrnlı1<ı 
k•rar veıımil)erdi. Fr.-vl<tyn Ma.ri 
Navman &a3\ d<*uzdiı g"W>Oya gele. 
<ekti. 

* GEYİll AVINDA 

- li.....,., ~ ........... ıı.ıaıe. -
net?. 

- Tlüjliml lıazırladlf!L, Conı,or. 
51.a."'lU.:": Jti, ava g..aıryorUııbl. 

- B.,giln tatil gtiuu. E·:d• y<>nJh. 
r.ağın.:ı., c. \-de otursan d4l v ~Sci .içseıı •• 4 

- Aman aız.aılm. bu s..-;1< memle
k ~tte t.ergtin vWU iıı;n:lt'k:LC.u 1.1881\. 
ci.;.;n. Yarın öbtırgüın ben ae senin git>b 
olac:ıiım.. ,ı,JoorJJmi Jc-.ql>tmrtyc gel. 
n.edım bura-y.ı. 

- V!6kt icısenm errerj-~ı &rtbırll'
İn::auın neş'e ve kıuv..,·et verw. M~na
fih, U'Di :yolı.mcLm. aiıkt..:rr.ı~tl;: iste .. 
reem. Buraya y.eı:ıj tciôıgim zaıroon 

ben c R"tıiın P:ıi ıdirn.. ~ u aJ:anın 

tsr ... rrr.g.z e:nııne-.nlannı dc~r.ak, a..v 
p-.>nck k<ışmıık istedim. Ve ytllarcııı 

bu oe.! liiıi yaphm. Nliıa')'<:t ... 

- li<-r~e;ydeo bılır'®ız . Ş:mdl ~ 
rahat <i~ girdmn, .ı,,g:ı iM?. 

Müll<'Ddi:S Kuper cevap vermedi .. 
Saba!ı katıvaltııısın.da ~ iı biT' vis.. 

lı:i !çm<lt muiadı olan mlilı<':ıdis!ıı ca~ 
nı S)kıhnıştı. 

ÖyJt ya .. Elin<! g<>;.:i.rdtği kendi yım., 
tajını biT ~ gUniı ıkr.J.ı5ma aizp 
ıeveze~ yapıoıgk dınlJl.k.en. şknıcA o 
&'del"bt', kirniııhe kou~uc~tı. 

Ay:;.:ı kapıd.t gülümsıtyordu. 

Kuver: 
- Yme aculnle baııl>"'a k~. 

A:r.e.. lioırdi ıoı. bıına l•ir Tar çaıl 
bakalım .. 

Dedi - :rı:reeeıc çnr.taınm boy. 
nuna taktı .• '11ü1e[llııl aldı. 

- Slm<»l.ıı. AJJaooısını:ırı.aııı, p.. 
t.ı.-m ... 

- Allah h"'1'Jriı avlar wmzı. Ntl
oama bır ııe7iı: ;ı-wrusu ıennı-., 
JreOCtımı yapanz. Eti çok taollı olur o 
h&yvarun .. 
hyşe bımu ~· ~ını ı:..ıtı. 
Kuper, .&y$Je dö.ldil: 
- Geyk yemesini siz ;reıılüer ujlur. 

ıuıluılı: ıayaraımı: azmra. ben Fftie>llli1 
oe&illm .• 

BeDtt - ııcraıJd>. 

* 
ııeneı~ lıtt lldamı adoaııi:lıl yilrtı.. 

1ordu. 
G~ ıriclerbn, ~i bır wadüıf 

oldu, hvla,,n llfarl Nav:ııan zeıt1 ha.. 
sır ş;.p:lo;ısı ,.., av eloıseoıyle ı&aiı:tarı. 

ıfü·ıJ:ımıüştü. 

(;a<;u:; Hartmamn güzel b• l<lJrıı ee.
rı bır ata bhımj,Şti. Bene-t'ın atllll a... 
dcnrf arı di.zg»:cndıen çeklyordu. Be.. 
net, genç taz.1 e:örünce EelJoınlatlı: 

- T"°'ın vi!k:.Uode çıkm•:rım.. G8Q'j... 

noda otur.rnak ister ın.iS:İlljZ. 

-- Hayır. Sıc&ık oa!.:J.rmDdaG tıemen 
yo:a çıksak fena olma!. 
~net ı;uıç mın elmi sık

sonra atına lrlndt Il~t'irı adıamle.n 

a.tır.ını sürer-ek ön~ teıç1ıl.ler. 
İk ~vcı onları ta:k.~'>e bat.l:ıdı. 

l.0.-vemı vwı 

İstanbul Dokumacılar Küçük San· 
at Kooperatifi Müdürlüğüııden: 

, 

İLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 

• • 

Her yemekten soora günde 3 defa muııtazaman dişlerinizi f.ırçalnyıntz. 

• • • '. .. • • 111' ~- ~ . . - .. ,· . · ... ,.: ·,.. .. 
~------- - ' 

... 

Pekı amma;,..çocuk' ne vakii okusun? 

Onu bu zevkinde_n _alıkgymamak ve ışıgınıza dikkat etmek 
daha iyl.o)ur., 

' ' Nasıl? ,. 
,Eski ampullarınlif"TlJN"GSRA M lambalarile degıştırere1<, 
Bu lambaların iki faydası vardır: Güneş gıbı beyaz ışıkları 

1
gözleri yormaz.ve cereyanı da hıssolunaca)< kadar tasarruf 

,ederler.! - - ----

Milli Şef'in nutku 
(1 .ine! Sahifeden Dev:.m) 

lebcyi umwni olarak iyi buldUk
larıın, muallimlerin vazifolerini 
benimsemiş olduklarım söylemiş, 
çocuklarııimzm karakterli olarak 
ve vatan sevgi.sini şuurlarile kıo
ıruyarak Jl')t.işmelerinin öıneml.i 
!bulunduğunu kaydettikten sonra 
gü:nün diğer esaslı bir ~in dl? 
geniş ölçiiıde ekim meselesi oldu. 
ğunu beyan erleı-ok nutJkuna şu 
suretle devam etmiştir: 

Günün diğer esaslı bir i:ji ~ 
geniş ölçüde ekim meselesi<fir. 
Bazı yerlerde sent kışın yaptı.ğı 

tesirleri görıdiim ve ac1 du)"Clwn. 
Bu durumu yı.uıdd'a§>ların cesur 
yfuckle karşıfadılkılarmı gözmek 
insana teselli ve lmvvet veriyıor. 
Yeni eltim yılı için Qııüık.Uınetin ha
ııırladı·ğı ve bu bal:ımc!an halka 
yaptığı geniş davet her y<erde iyi 
kabul gömıüştiir. Kış ekimi her 
yerde geniş ölgüıde<lir ve ümit 
kuvvetlidir. 

HARP BÜTÜN DÜNYA'YA 
TESİRL-r! YAPIYOR 

İzmi.r:liler, ~ ımamleketm 
siyasi durumunu benim!e bera
ber incelemeniz için söz söyliye
ccğim. Bugün harpten zarar gör
mem~ memleket yoktur. Harp 
ayrısıız bütün dünyada tesirini 
yapıyor. Silfilıla birbirine tut1L?
muş bulunan devletler de dünya
nın çoğudur. Bazı devletler - ki · 
biz de bunlar arasmdayııı: - bar. 
bin &ışında kalmışlar, fakmt ~ 
sirleri içincledirl-cr. Dunımu ve 
bütün tedbirleri böyle bir yön
den görmek lazımdır. Siyasi ted
birlerimizi sn:-..slle si;yliyeceğim.. 

Sizj MUHAREBE EDEı.'i TA. 
RAFLARLA ÇATIŞı'l!AYA GÖ
TÜRECEK AÇIK MESELEMİZ 

YOKTUR 

Bu şaıtlar içinde <)].,ıa1<, dl( s;. 
yasetimi7.i size anlattın-•. Simo u:-
ğ\:!r tedbirleri SÖY!ivrc .. <m 'J• 

"' J Q • 

~cdbirlerin başınıda ır !a!aa~·a 
daima lıı;z;.r olmak ı;dir. Hnrbin 
l>aşındanberi hemen hemen sc. 
ferber halde bulunu,yonrz. Vataıı
da.5lar nöbetleşe askerlik öcievle
rini yapıyorlar ve sınırları bckL
yorlar. Sı.raları gek!ikçe hu~usi 
işlerine ve güçlerine dönüyorlar. 
Su durum deği~miyecektir. Mem· 
leket, on;!\ı.larll\ı daima ayakta 
hazır ve uyanık tutacaktır .• 

J..lilli Şefimiz bunden sonra ye
me ve gcçiıme ·b.'*ımından bizim 
bahtiyar !ll~rnleketlerden b'riEi 
buluınrluğ>-.ı.muım, memleketıiıın•zi:ı 
ekonmnasinde işimlıin ·htyaçlaıı
ıruzı düzenl<mıek ve harCJyacn1:
l=nızı tertibe koyıruık oJ.du.<iıınıı 
söyledikten sonra nutukları.;, fiil 

suretle biti:ınişlerdir- -

cHARP D:ŞINDA KAL..'1IYA 
ÇALIŞACA~IZ, FAKAT ... 

•- Harp dlŞII1da kalmıya çr.l:-
tacağrz;. İştP.rimi-ııi düzeıı!iye('C
ğiz ve eğer harpten kaçıırmak 
miimJciln .:.Jmazsa, vatan borı.urm 
şerefle ve haysiyetle :idiyecc-ğiz. 
Memleketiını2in Jruvycf.i yalnız 
k:alıraman oıduınuzun kuvvetıl" 
ölçülemez. O kadar da yur-lı.;n 
içindeki dmuınla, vatanda.şlar:n 
idare edenlere güvl!nne ve y::r. 
dınıı hlssile ölçülür. 

Harp ne lı:ıdar sürc•se sürsün. 
- ki çok süreceği anlaşıl.yor - bun
dan d:ipdiri '· e kuvvetli ıbir nıillet 
olarak çıkacağımız-.laıı eminiz. 
Mesele içeride millıı'.ç!' hazır im 
lunmayı bılmek ve :r.:an.ma~tır. 
İdarenin halka, ha\1t;11 idar· ye 
güveni olmolıdır. Alın:.n te~bir

ler eks>k oı;bilir, fobt tedbirle· 
rln taınamla;1aeağın.1 :.nanmak ve 
onları kötiiliyecek :1<·1de tedi•ır 
alanlara dos~ yM"dıınıı •apımak J:ı
zımdır. Bu ufak teferrüat üzer· , ; 
çıcık ıSl'a'l'la duruyorun•. 

cUMUMi DÜZENiN BAŞAh'SI 
İÇİN TEMEL TAŞI !YI 
GÖRÜŞ İYİ DUYGUl>U• 

26/2/942 tarihine tesadü! eden perşembe günü mat 14 de Koopera

tifimizin senelik toplantl.Eı ekwıiy et olm.:lichı;'lndan y~pılama.~-t1r. !======== .... ================================== 1 
1,<tıu toplantı 20 mart 942 cuma günü saat 14 d_e İsta'lbul Turbcde 

Birincisi d"i sıyasetimiz açık bir 
şekilde ifade edilmiştir. Birbi.rile 
muharebe edeıı devletlerle ahdi 
müııasebctlerilniz vardıır. Anlaş

malara dayanan münasebetleri
mıı doğru yürekle ve ayrımsız o
larak tatbik ed'lmekte<lir. Bilir. 
siniz ki, muh:ı.rebe çindıe bulunan 
larla <lcost ve t..ra!sı.rı siyaset tak,i,. 
bi kolay değildir. Cumthuriyet h:fı,
kfımeti, Büyük Millet Meclisi.ne 
dayanarak, bu siyasetini bütün 
devletlere karşı iyi niyetle ve 
iyi niyetinde kuv-vet olarak cid
diyetle takip ediyor. Bugün bizi 
muharebe eden taraflarla çabt)
mı•ya götiırecek açık meselemiz 
yoktur. Yakın ufkwnmıda bulut. 
lar gi\rünmüyor. Bununal ber:ı.ber 
bütün tahminlerimizi ihtiyatlı 
yapmaktan ayıılın:ı;yalım. Har
bin geniş v.. karışık mahiyeti 
içinde her ihtimalin göııden uzak 
tutul•maması Jiizımdır. 

Umıumi düzenin ba~arısı iç[n 
temel taşı iyi görüş, iyi duygudur. 
Buııfa11 baP.""'1işi.m b'raz d..ı va· 
tandaşlanmd2 gördıiklerin:den 
memnun olduğumdandır. Auka
raya gidine·' Büyük Millet Mcc• 
lisi:ndeki ark'l<la.şlarırr a bmıu a:>· 
latacağıım. :::>-ı;rum ilerisi için ço~ 
iiımıit vcricırlir.• B:rleşik Esnaf Cemiyetleri :Merkez inde yapılacagından ortaklarımızm 

hisse senetlerile birlikte gelmeleri iliın olunur. RU.lNA::\lE: 1- İdare 
meclisinin raporu. 2 - Murakıpların raporu. 3 - 1941 senesi bilan. 
çosile idare heyEtinin ibra;;ı. 4 - 1942 bütçesinin o.naylanması.. 

Devlet [eniıyolları işletme U. Müdürlüğü ilanları 
Mun1:azıam posta sefn~l y.olcu navr:rı::ır.na 1 Nlsan 9'42 t.aırJh1ndfn it:iba.. 

ttn 1ın~ on zam yapılmışhr. AcMiıı.Jarımn<len -t a!Jnab;P:.' •3388> 

lstanbul Nafia Müdürlüğünden: 
26.3.942 P~mbe günü saat 15 de İ•tonbulde Nat.la Müdür' :iğü ~e 

1<om;oyoou odaSlDd6 (711:'~.l·l ı ltro keşli! bedelli Gllllıta Glanrülı: :ea~müd<lrl11oğü 
tarasn. '3miıralı aı;lk ek:sk'"..meye ~b.tr. 

;Aukaıvele. ekSilf.me. h'lyır.ı.Lrlık İŞl~ıi Crenıel h\JS\E ve fıa:ınt &Jl\C~ 
pro;e hrftr t.ıY.-,iyle bun:ı ır\)te:ferti d".ğer nralt O:iiı:esb.ie ıcrn.?~<'t-ktit'. 

M\.'Vaiııka.t temin&t (527) lıradıT. 
I.ıft:lllto'io en az bır taohhiitte (5001~ l.taltlt bu işe beruer lş yı:ıptılıoaı 

cı.-1.r idı~ almış olduğu veııi!<alara ?Slin<ıden İstanbul v:ıa;rnnc lnÜ1'6>o 

c.aıla eıı-.. -illden tatil t(iDlerlı ha~ •S• rün """"1 alınrnııı ehliyet ve 
8'2 yılına • Tıcm-et Od:ı.aı veslkaleriyle r.elm<·Joer\. (3140) 

Devlet Demiryolları ve Limanları isletme O. idaresi ilanları 
nuıı..mmen bedeli 46 COO Jinı olan 21 adet nıuhbeli! olm motoııomp 80/4/942 

pe~ ıunu. saat 15 Ce ı..,1pc;.i1 zarf usı;ly:e Ank&Tada idare b:iD<ı.':mda top. 
ll.ıraın nıetlwez 9 ır.~a )._, ır~ı-nca sa.tın alınacaktr. 

Bu işe ~ ı..t.;:r n.• • ın 3450 J;,ralık nn.\·sldtat teırıNt He hm...,,.., ta-
yln ~ ""'*61arı ve tt>kli!A,r:nl a:rni gün EOQt H de ı.adar ırlı i:e;;en lWmlııl. 
70n rıei'ICliine v~ lf\:;.ın.<lır. 

Şarlnamel« parasız ol<r.al.; Anbnda J.>!Mlzeme Da.lftairulen Ha,cl<ıTPOl,lliıdı> 
Tese!'lüın ve Se'* Şeflie;ocen lemin olur.'Jr. •3364> 

Orman fakültesi alım satım komisyonu 
• Başkanlığından : 

Ci.n!ı 
Muhammen 'l'ullon. 

l'ulc•m Elb1'ıe D~ 126 Ta. 15 Lı. llliO Ll. 
Muv-at TeminaU: 14ı Ura 
ıı,oıe. 19/3/1942 Perşembe 5:ı&t ID de. 
1 -· ~ Faokllltesi T : besi için 125 T•lııın eo!bisenln lrrol'I Jg/3/1942 

P<%\C!Tlbe g:m.:. Beyo:\lu Usev<r MOO-beoilii: Dairesinde aaa.t 15 de elı:sl<ltmc. 

ye ç J<M ııc-ı;ıtır 
2 _ Kumaş, Ceblilt v.. ıco• astar Faku~tP.oe ...erll.ecel:tir. ~ nınherne 

te..ozlye ıt1t olup Şarlııa!Y"'1i görmek istiymlonn .6ü;rW<de.e - B•~kötY Or
Fıt llltc>slıı.e m ·uaııtlan. (29681 

Si LTANABJllET BİRiNCİ SULH 
HUKUK 111AHKEMESİ1'DEN: H2/6 

h:ıotice SQndalcı 'iC O""'r HulCsl ve 
Yaşn-r ve S:ı:ıdcttin ve İsn1ail ve 1\1().. 
ceU~ ve Mualla ve Yıld:z "'r. Necl:\ ve 
lleht•<:.f''l(l ~ayia.n ve n-ı!i~•e-rt:kerı rnu
tasrıırrıf oldllk:la.rı İstaa.i:>:ıl Sı.lta ·11.. 
met A:kbıyıkta 81.J1otafl.ahl11C't n1&.h~e

s:nd.ıi; Mabacıla. .. kış1.lf..ı caddC!:Jnde es
kl (bJ ve yeni (19) kapı ve •63> kü
ti.'.k ve c61> pa.t\a ve •so~ ada ve c28> 
;>a.rsel numamlı ,,e cd!l> meı:rc muTGb .. 
Laı Has Odabaoııı Hal'J Ağa vaıkfından 
bal ~eH bit' bap ha.ne ün i?ale. ~-..ıyuu 

a.:mnir.da türubtu !c.4ar:i~r ederek 
mWaycGeye vazc lunm1 ı:)t:.:r. Kıym,e.. 

oıub.11J;vnene9i (1~1"'0) hln a·~ı yiiz lh. 
radır. B.:rJ:nc; a.c;ık a.rb'.ırrn"" (10-4-
94':> ta;z-iihinıe rnıüsac'i:! Cı..o.ma. &ünü sa.. 
at \ 14 - den 16) rı kadar .icra kılı
nacaktır Kıy:neıö :'l. cl: o..mn1t.-u es..ni.n 
yı.ıı:cc yet.m.iş beşini h\ljduf,'; t.akdicrdc 
o &\.f\ ibalcl kat'i'yesi )'tpı:.aca"ktır. Buıl-

Burusukluklarımt - . . 
'Nası 1 

Gide.r:dim. 
GUzellik MUl81> 
hassıılannın te 
sözde ••Buruşuk
luklara karşı:: 

( mUstahzaralın 
.ademi muvaffa. 
kiyetlnden sonra 
r -
[YINOE YAıtıt.Acaı 
f lfıSIT 81R TEDAVi 
~HAllkA~IYOI. 

t )/Jqaınlan 

~
afmazdan ev. 
el,· terkibine 

gen~"· hayvan-
11ann hüceyre
,lerlnden lstlh-
1raç edilen Bi
l OCEL karıştı. 
rılmış bir lı:rem 

Ilı: ( ediyo
. Bu; tıptı 

1 

. clldinlzln Bİ
OCEL'J' 'gibi· 
'dır. Blhr!Amtzı 

m.1dığ1 ~e en son a.rttmmm taah · 
hi.ı<ii.! baki kal.ma.k. mert on gi.iı~ mü~ 

dc:Je krodit edil<TCk iJ<, "cı açıl< art.. 
tr.ması (2ll 4 942 tarıl ine reüsa~ 
l'...,,.ı<>si lliiıııü. saat ( I< d<:n ı 6) ya 
ka<iar icra ol\XlaCak ve o ~ en çok 
arUrı~a Mınaıe e<Ül'X"e'kti.r İpotek sa
hib!. alc.:caklılarla d~ aU•ka<.larlann 
Jtıb" gwrimenkul ilz•u~dol i J:ı<.klan
nı Lutı:ı.JSiyle fa.iz ve ınasra.f& d&.h" olıan 
1<ldialı.rını evrakı m~lsbıteu·r· i~e oo. 
heş gı.> içme b~ır.elt'Ti 1 3ı.ımdlr. 
A«sı h;,ı.lıde bak.l.aırı tapu s..<: 1 tıeı·i ile 
sa,l)!t ooıad*ıça satış bech•!:ıı~n p<.tylaş- J 

m~an hariç kalacaklardı.r. Miıte- ı 
ra!k.im vergiler hiasedar;arra ve dellAli

,. ,c y>rrnd seııellk evkaf \iıv:1 bc~ll 
\"C iha~e pulu ve taıpu ıN\Sr.JJ:la.r_ nıüe
ter.-ve ;dtti<'. Satı.ş pe;;ın pua lle ve 
taıı~ ktı-)'d.ı mucib:lnce ve İ<' ."3 ve lı:ıas 
Ki!nlrnuna 'tevfikan. icra e:idir. Al ttır
ma şat1:namOSI .lşlxı :Jiın tı.Titılt•den 

iiıt:,b~. nmiık.ıemc dh.r.l7·hJ.n~ıne ta
lik kı!.lllmJŞt.ır. Ta~ilp olanların kıyme. 
U mulıanvneneıslnin yüzde yed. bHQJ-.. 
ıu nlslxtiJ>de poy .ıkc;csıni h:<nı.iılen o 
ıiı.rı. ve saQJtte İ.iıtarnbui Sult:.nhnıMte 
'.lopu bına.smııı alt kalm<la cLJrel ma.h.. 
susosında suıta.naıunet Bh-'..,cı Su\h 
m.;.uk Maliamcsi Başkitabet:•ıe 942/8 
No. ro. ile müracaatları ili'l ohıııur. 

e TAB.VIM e 
!tun:! 1358 

MART 
5 

Kasım 

131 

Hicri IS61 
SEFER 

30 

Yı'. 9U A1 3 vasati Valtit Ezan. 

MART 
S D S D 

6 07 Güno;ı 11 49 

18 
12 22 ötıe 6 0.1 
J 5 46 iklnd! 27 
~819 A.Qarn t2CJ 

~arş~ın~a 1 ~ ~~ ~:: ,; o~ 

,olan 
1
bu cevherraayeslnde zayıfla,, 

Jllllf cild.lnl3 beslenecek, . tazeleşlıJ 
gençleşecek.\: Bu cild gıdası, büt~ 

1dünyada tanınmış bir clld müte-
hassısı tarafından keşr ve hali ha• 
:ırda pembe renktekl Tokalan kret 
minin terklblne ithal edllm!ştlrı 
Her aqam yatmazdan evvel ye; 
gane clld gıdaaı olan bu BİOCEL'U 
kremi } kullanınız. •Sabahlan d~ 
;ııeyaz renkteki · Tokalon kremini 
kullanınız . O, cildi besler, açık. me!ı 
samelerl t sıklaştırır, Y<\ • cMakyaJ~ 
Jçin mllmkün olan, en "'!nülı:emme~ 
blr "esas teşkil eder. Bu' iki kreınlıi 
istimalinde j mllesslr' neticeler · ga,.\ 
rant1lld!r ... l'Aksl . halde verdlllnlıf 
paranın iki '.mJsll ·iade olunur. f 

Şehir tiyatrosu 
TEPEBAŞI DRAM 

KISMINDA 
Bu a.kşaM saat 20,30 da 

P A R A 
Yazan: Necip Fazıl KJSIUiÜREX 

iSTiKLAL CA.DDESlNDE 

KOMEDi KISMINDA 
Bu akş.ıın •aut ~f•,30 da 

ÖKSE VE SÜKSE 

(HALK SÜTUf\~U) 
Bir genç kı: iş arıyor 

Bııbı.sını ebediyen kaybrtmesi üze. 
r!r..c .:ı.n::!:3Jna ve kardes~erinc bnkmak 
tr.tere ilkmektebin 4 ilnc:ı Sin:fından 
a')·r1l:ı1 bir genç kız labrık:ı ve mü
e[.sE-seJ,~rde iş ara.makt<'c!!:-. lityırsever 
~ ,..!ı:pl<rlııin Son Telgro! IILllt Sü
tunu v-.eıto~yle (Sel.na) a.drtcsiue b~l. 
d~rme!erl rica olunur. 

• 
iş ARIYAN BİR GENÇ 

Husus1 mıiJessese, fabrik:::ı, Cc~tıha

ne ve komlsyonoul.ukkı çııJıııma il.. 
zere orta ie.h..<i-i.lli bir genl· iş arı.yo.r. 

Son Tclgrat (Ş. G.) ruınl.J"ur.a mü· 
racaıı·t}arı. 

• DAKTİLO DA BiLEN BiR 
GENÇ KIZ İŞ ARIYOR 

l\..<l{)si1."1ıl maJŞC'tiıtl t.eınin clmc'A: ;ç.itı. 

or!1mEJrtei>in son 3l0ıtı:ldan ayr1!~>n 

ds.kt~lc: da bilm. biır cenç h.LZ resm1 ve 
hususi müesseeel:erde · i;J ar.l'JT'"Ukt<ldıır. 
İ:; ~~::1h:1)lcrinin Son Tc\~ra! Halık Sü
tunu vo<!11a<iiyle (Neb'1.'ıel) ismirı<> b;J,.. 
a~ı meler! rica oh.mur. 

• 
ORTA TAHSiLİ HULNAN 
GENÇ BiR KlZ İŞ ARIYOR. 

Orfon,elll1ıep 12tJs,.J' tulunan ya21LSJ, 
bes~bı vcı ifadesl diiziün genç biıt Ttirlt 
kı·zı n i.iessıc6elerde, y:ılılıcıın-elerde, 

1nihliı~iP b;ır iş aramak:-adu-. Evvelce 
te;t-~on menıuretiği: dt! yapbf.aıa dair 
tJin<:'f; bonservis~ va.~'dır. 

Kf:~..6'inl. t.anif etm ~< ist.yc.>n muh
tc·rcrr. 1tıJ sriı:fpioeri:r.ın Son Te!graıI Halk 
SiıtL'11.unda t.S. A.> run•uzlına btr :mek
ttı.p y.aızmaları mercurh...r. 

• 
iş ARIYAN BİR t.ENÇ 

Vefa L~in 9 uncu sır~ı11naa. i<f.m. 
Allcvl va.ziycl.im mlsait oL.1;.Cı.ğındon 
ta! · 1..ilı tenketmek mecbvıı."t.U._.Qe kal
d.m. ~-aıyatımı Jdame edcb:Jırıck 1çi!n. 
~a~1a)t irttnti"ndayıın. BJna Jıs ver
mk surct.i(yLe ymıdı.md.l b\.'iUoıı1ı.cakla.. 
nrı ıutıen Son TeJıır3! Halk süı.ı.ı.ın
cı.ı •Hk·ndait> rumuzuna yom:ıalarını 

18.0<· 
18.03 
18 4:; 
19.10 
19.30 
i.PA!i 
1Y !ıO 
20 15 
2r}A5 
21.00 
'!.! .15 

1.45 
22 30 
22.,15 

18 Mart 1942 
Program, saat ,aty31·1. 

Radyo dan<ı orlrestr3'Jı. 
Zıırat Takvimi. 
KONUŞMA. 

sa.at oyan, Ajaııs -~ 
Serbest 5 dakık3. 

Fa.;ııl heyeti. 
RADYO GAZETESİ. 
B!r maırş öAz'ttlly0t·1ız. 
KONUŞMA. 
Karışık şa.rk.b ve tıbkü)er. 
Rly~<ı!imhur l>a!!ı<l<»u. 
Soot ayım, Ala.ns h-'l>trleri. 
"\Tairlliki progra1n, krrarus. 

Manifatura ithalat 
Türk AJıc.nim Şirketinden: 

3 nisan 942 ta ihine müııadif cu
ma günü saat 14 de şirketi.miz u. 
muımi !heyeti fevkal:iide olanı:k 
içtmıa eclecekfr. Hissedarlarımo
:t.1'11 yewni mezkılıx!a şirket mer
'kezinde haıııır bulunımal.Uıı rica 
olunur. Tevdii icap eden hisseler 
şirketiml.ze yatırılmış buhmmak

tadu". 
RUZNAME: 

Tica ecııerim. 
1- Ticaret Vekaleti tarafından 

•••lll~I esas nizamnamom.ize iliiwsi ta-r••--A C E LE w lep olunan maddelerin ııxıü28.kere 
ECZACI BAl'.\S ARAJ\TYOR 

İ.,..Jek vaziyette bir F~ ıanerıln 
ı<lare mes'uljıyc"..rti Uttr~Jlıt' a~acak 
,.tD~ mekt~~ n~· tl'\ drp:omala. 
btr Eczacı B~.,. ıtA'....v<l·,: va.rdır. 

~lı.:.:."aen.at: T-In g~ n s41at 3 - 6 
yo lo:ada.r Tohl~w:e C:ı<!. 41/43 

c:m J3dı:. .. I'c1·c·~u. 

ve kabııhl, 
2- Esas nizamnaınemizde mev. 

cut bazı moodeıerin taıtbilrotı es
na~"!l<la müşahede ol un an miiş.
killleri bertar-:ıf etmek füzerc ida
re meclisince Jo:mrlanan tadilat 
pr0jcsinin müzakere ve karara 
rapu 

Vatandaşla, 
Bahara g .ivenle, kuvvetli oldu.· 

ğu:ınuzu ·biforek ve gilo::el r.isıcrlc 
çıkıyuruz. Kuvvetimiz yalnız s:
liih ku'VVeti değildir Karar YC 

iman kuvv~tidir. 

Bayan Anzak ilk kon
serini verdı 

Birkaç gündenb<?Ti şehr''niaxle 
bulunmakta olan Berlin Opcraöi· 
nın başınuganniy"".>i Bayan Arııa. 
zak dün ak~am Kızıla) mcnf<
atine Şehir Tiyatr0sumın k nedi 
kısmıınrla ilk konscr•ıı, vernı':;tır. 
Baıyan Arn~z" k pcr:jen·J:ıc gü

nü Ankaraya har<"ket edc<:c~ \"C' 

cuımartesi akş=.ı yine Kı:z.ılay 
menfaatine olmak üzere Aı kara 
Palasta, pazar aklanu da Ar.kara 
Halkt."Vinde iki konscı· v~rccck· 
tir. Bu Jronseriıı dülhuliye'i lo
calar 15 • 20 lira, koltuk 4 - 5 !iJ-a. 
mevki 2,5 lira ve baikon b;r !' ~ 
olarak tesbit olunmuştur. ·---o----

Açık İf ve memuriyetler 

Ankarada yeni cezar:-\, ~ril~ 
mahkıim çocuklar ısla\ «vine 
muhtelif ücretlerle g.a:r<li:Y ,rnlar 
aranılına~<.tadı.r. Talip olan!Jnn 
Ankara adliyes: encıüttneniıı( mü
raeaat etmeleri icap eyle rr ~::ı~. 
dir. 
Adapazarı dC'l'llir ve taht fab< 

ırika.ları:na ve Devlet Deniz) olla
ırı.nın Minye fabrikasma n.üt< ... 
addit işçiler, ferezeciler v~ tesv-t111 
yecil-erle torn.,cllar aran lm:ıkta
dır. 

Mııırdan meyva, zeytin ve 
zeytinyağı ile konserve, p~yniı 

isteniyor 
Manıd' Mısır ticaret müessese• 

lerinden biri iicaret odasma mii:
racaat ederek mcmleketimizd~:\ 
mühim miktarda incir, ,fu:üım ve 
muhtelif meyvalarla, zeytin vP 
zeytinyağı1 her nevi lronscrnlcı' 
ve peyni.T satın atmak i"1ed'.•~in! 
'bildirmiştir. 

Zührevi-ye ve C~ıJ:yc ı.r;i 

r. ayr1 ft 
J .ı:ı 

1 

1 


