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----~------------·--·------------~ a~n oreunu ere e ~eceğ~, 
AMERİKADA Parlı• G d ) "Bahara, Güvenle ·Kuvvetli Olduğumuzu 
ESEN HAVA ruoun a Bilerek ve Güzel Hislerle Çdoyoruz .. 

~. 17 (A.A.) - Milli Şef,Talebe ile candan meşgul oluyor-
Japonlamı cenupta çok yayilmıı ş s ""'I s· ,. H Ad• 1 İsmet Inönü, bugün İzmir halkı- lar. Burulan çok memnunum. Ye. 
o~arı, Avustralya ve H~t de- • aracog Uı ıyası a ıse ere na hitaben aşağıdaki konuşmayı ni neslin yetişmesinde öğretmen C mh . • • +~ t İ .... 
n~e kadar uzanmaları, §lmalde yapmıştır: Jerin vazifesi büyüktür. İlk öğre. u urreısımız .asme nonu :. =,.~ı~~~."en:; Dair Uzun lzaliat Verdi "İznlirliler, sevgili vatandaşla.. tim, ~kn~ öğretim! ?rta ve y~-r= 
deniz ve hava kuvvetlerinin gü- run.. . . - . . . sek ogr~t~ t~şkilatını genış • I c K h s ' 
nün birinde ba vaziyetten istifa- Ankara, 17 (A.A.) - c. H. P. sria verildiğindenberi geçen altı B~ iki ~enben aranızda ~ letınek ıç_ın ?-içbır fı:sat kaçın! -ı a ,, a ve a , Si 
deye te$C'bbüs etmeleri ihtimali Meclis gnıpu umumi heyeti bu- hafta içinde bizi alakalandıran v~ıt ~eçırıyorum. Aynlırk~n sı ~3-'.or, . hiçbır feda.kir!~~ çe -
yok değildir, Rooscvelt'Jn •Ja- gün .. 17.3.1942,, saat 15 de reis siyasi hadiseler ve vakıalar hak.. z~nle bır -~onuşma yap~ak .iste: kınılmi_yor. __ Bunlardan _ıyı s~nuç D d -ld 
ponya;va doğrudan doiraya ken- vdtUi TrabZVn meb~Hasan & ıtında Hariciye ~ili Şükrü Sa· dım. İlk once şunu bfidıreyım kı, lar olan, oğretinehlerın goste:' ur uru ı: 
~ ~ıa~da hü~ edeceffi,, kanın reisliğinde toplandı: raçoğl'U1Id saat süren izahatta bu sefaha"tf.öiaen çok memnunum. receği .kabiliyet, çalışkanlık ve 
S0Z11 bclkı de Ameri.kanm bu harp lundu. Bu izahata temas eden Vatandaşlarımı sihhatli, imanlı, iş anlatışa bağlıdır. 
P!mm ifşa etmektedir. Celsenin açılmasını müteakip mevzular üzerinde söz alan ha _ leri ve güçleri ile devamlı olarak Talebe ve ana babalarda öğret 

geçen toplantıya ait zabıt hüıa • tiplere icabeden cevaplar vern - çaı~ gö:düm.. ~e.nıere bu yönden yardım etme- Ellerinde Çay ve Kahve Bulunduranlar 
Jt. ZP.keriga SERTEi;; sası okunduktan sonra Büyük dikten sonra saat 17 30 da toplan Ugradıgım bırçok yerlerde ~ lidırler. Çocuklarımızın karakter 
. Millet Meclisinin faaliyetine fa- tıya son verildi. • kulları gezdim. Okullardaki du- leri, ahlaklı olarak yetişmeleri Bu Akşama Kadar Bunların Miktarını. 

Amerikada bir asabtyet ve rum. ve çalışmalar, benimle be- onların bilgili olarak yetişmeıeri a·ıd· 8. B y ki 
sabırsızlık havası esiyor. • raber olsaydınız, sizi de memnun kadar ve hatta ondan daha çok 1 ıren ır eyanname erece er . 

Sokaktaki adam rahatsızdır. A.. Japon da 1 •• ı k. • B • r ederdi. Okullarda talebeyi umu- önemlidir. Ancak ahlaklı ve ka- Ankara, 17 (A.A.) - Başveka - 2 - Ticaretle iştigal eden bü-
llıerikan donanmasının Havayada l ya ,. 1nC1 1 mi olarak iyi buldum. Talebenin rakterli çocukların bilgilerinden letten tebliğ edilmi$ir: tün hakiki ve hükmi şahıslarla 
baskına u~aya~ büyük k.ayıp- 1 her.bakımdan sağlığına çok önem memleket fayd~lanı_r. ~~vruları: ı _ Koordinasyon heyetinin tıcaret maksadiyle ellerinde çay 
ıar vermesı Amerıkahlan sınir _ Ru· syaya Cephe venyoruz. mız, memleketm ilerısı kendi 299 sayılı karariyle ve memleket- ve kahve bulunduranlar ve çay 
lendirm.işti. F_'.nkat b!1 bas~ Ja- Onlan çalışkan, gürbüz ve an- elle~inde ?l~~ğunu ~bilerek kud - teki her nevi çayla çiy, kavrul • ve kahveyi imal ettikleri mad~c: 
Pon kunıazlıgmı gosterdıgı ve · layışlı olarak hayata yeni zama.. retli ve bilgili oldugu kadar ah - muş veya dövülmüş kahvelerin lerde kullanan b• num hak•kı 
l>ek itni yapıldığı için bir dere_ Saldıracak ·Ar!..ılmalı' nın isterlerine hazırlamıya çalı- liık~ -:'e ~~}derli o~'.ll'a.k yetiş.. mevcudunu tesbit maksadiyle bu ve h~i şahıslar 17.3.1942 ~311 
ceye kadar mazur görüldü. Ef - 3' •ıı şıyonız. Ana ve babaların da ta- melıdırler.Boyle bir yüksek amaç sabahtan itibaren bu maddelerin sabahı tıcarethane, mağaza, duk. 
k~U1;11umiye yavaş yavaş bu he.. _ leh: işlerini ~enu:ı anlayışımla küç~ _yaşta mektep sıral~nn- satışı menedilmış ve mevcutlar kan, depö, anbar, fabrika ve ıma-
:tiı:neti hazme alıştı. Fakat ara - takıp etmelerini ısterim. Öğret. da zihınlerde yerleşırse saglam beyana tabi tutulmuştur. ~?r Sonu Sa: 2: Sil: 5 
dan üç aydan fazla bir zaman Amerikalılara Göre, M. Li+vinof 

1 
"Fırsatları menler vazüelerini benimsemiş - olur. 

geçtiği halde Amerika haiiı ken.. !erdir. Hevesli ve dikkatlidirler. 
disini toplıyarnamış bir haldedir. Baharda iki Taarruz Kaybetmek Tehlikeli 
liaıa Amerikan donanması mey 
danda yoktur. Japonya Pasüik- Birden Başhyacakhr Olabilir.. Diyor 
te yayılmakta, bütün yollan tut.. 
lnaktadır. Biribirini takip eden 
bu gerilemeler Amerikan efka _ Mançari'de 1 Milyon 
:tını altüst etmiştir. Sokaktaki a. Asker Tahıl+ l:dilmiı! 
~ asabidir. Hükfunetten sürat . 
-- ekte · · ı..~1Jt te bb"" .. Vıchy, 17 (A.A.) - Amerikan 
-~m ' mçm w:ı...ıa şe usun A'-' ... .,ı .. ~... b"ldircrğ· .. 
ele alınamadığını. sormak~. zak°kh~leri ~:: g~re, ~ 

Japonyanm anı taarruzu uze- ~ • ~n a pe 

PASiFiK· HARBi 
Müttefiklere Göre : 

G. Mac Arthur 
A vustralyada 
işe Başladı · 

Japonlara Göre : 

tine kabuklarına çekilen Roose- doğru mal~at alan y aş~gtonun 
'\Jlelt muhalüleri tekrar seslerini as.kert ve sıyasi mahf~ennde hL 
)iikseltmişler ve hükfunetin si- sıl oJ.aı;ı kana_at, _garbı Pasifıkte 
)asetini tenkide başlamışlardır. str.atejik vazıyet.ini saİlamlaş~ır
llUniar, muhalif parti mensupları mağa mu'!affak olan Japonya _ 
~ğildir. Mister Roosevelt iki nın ?Jtba.Iıarda Rusyaya ~alTU7 
ı>artinin de yardımını ve güveni.; e~mıye hazırlandığı merkez1r>:<1e -
ili temin etmiştir. Kabinede iki dir. bu hareket şark c~~esınde Hı·nt Den·ızı·nde 
~yi de temsil eden adamlar Almanların yapaca~ buyük ta -
l"atdır. Fakat hükfımet partisine arru.zla ayni :r.amanda başlıyabi • 
ınensup bazı a.za da dahil olduğu Ur.. 18 Ticaret 

tlfr Sonu Sa: 2; SQ: l 

SA·RK CEPHESi 
. 

Sovyetlere Göre : 

Harkof Şehri 
Geri Ahnmak 
. 'üzeredir --

Alıınanlara Göre : 

Rus Kıtaları 
Kanh Zayiata ~ Rooseveltin harp siyaseü- 1318 Soma Sa: 2; sn:• 

~~;:r!r= m~~atta:: . Gemisi Batırlldı Uğratddı 
~~ ?u muhaliflere .kuv - Batı lranda . ;. Vaşington, 17 (A.A.) - HarbL Moskova, 17 (A.A.) - Öğle Ü· 
~!ermiştır. B~ .... !_m~ı kon.. M. Litvinof ye Nezaretinin hususi tebliği: zeri neşredilen Sovyet tebliği: 16 
~<;UÇ .~tbuatta hUKw.ueti, ku?- General Mac Arthur, bugün tay- mart gecesi cephede mühim bir 

:=~er vı:r~~~~= D.N B.ye Göre Ruslar Nevyo~ 17 (A~A.)--:- D~ ge.. yare il~ ~vustralyaya varmıştır. değişiklik olmamıştır. • 
~ tm ktcd:i:r • 1 ce Economıc Club de Bırleşik: A - Zevcesı, oglu, kurmay başkanı ve Harkof meydan muharebesı 

:Su m~lerin. tenkitleri ve Türk Hududu Boyunca merik~ m~ttefiltleri şere!~e h~k _kurmay subaylar berabe - Moskova, 17 <A.A.) - Harko _ 
~umiyenin asabiyeti kar. C b il r1· . verilen bır ~ette ~rd Hali - rindedir. Mac .. A:thur, 22 şubatta fun dolaylarında şiddetli bir mt?y 
~da Roose~lt sarsılmış de - enu a e ıyor ıf~ ve M. ~tvinof bıre~ nutuk A:~t:alya hük~e~i tarafından d~ .~uhar~be~i o~_tadır. Bu 
~. Fakat Mıster Churchill gi.. Berlin, 17 (A.A.) - D. N. B. ~l~=· ı:rd. ~~~· nut gosteruen arzu uzerıne Filipinle- buyük endustn şehrinin yakında 
b~ onnn da, efkirı ·yatıştırmak Din çok tyi haber al~ı:ı kapakla:r un a a e~ış U' : re kadar uzanan kesimin başko • Rusl~ eline düşmesi muhte -
~ kabineı!eki arkadaşlarından dan öğrendiğine göre1 !randa ~u ~~ebeyı ta.mamıyle te mutanlığı vazüesini üa edecek _ meldır. Ruslar, Orel-Kursk-Har 
lialtlarını feda etmiye mecbur ol Rumye gölü istikametinde ijetle- dafui hır tabıyeye uyarak ya~ - tir. kof hattındaki Alman mevzilerin 
ltıası ihtimali vardır. Hatta ge - mekte olan Sovyet kıtalan Re _ tnak ~~iıda bul~nmadıgı- . . . de bir gedik açtıktan sonra Al -
~hafta bir aı:a Başvekillik va.. vanduz yOluyla cenup batıya doğ ~·~. daır __ duşmana temınat vere.. . Bataan Yaı:m1adasuıdakı ~ili - manlarin şiddetli mukavemetine 
:ti.fesini gören Mister Cordell ru Türk liüdudu ooyunc.a ileri ha biliriz. Duşman ne zaman ve ne- pın ve Amer~an kuvvetlen ku- rağmen ilerlemişlerdir. 
~l'un çekileceğinden b:ihse - reket~ ec:liyorlar. red~ ~d~ine taarruz etmek is: ma~anlığı tuıngeneral Jonat871 Krasnaya Zvezda gazetesi, da. 
~tir. SOvyetJerin daha şimdiden me t.ediğimizi o~ek ~s~da - Wreıg~t taraf~dan deruhde edi. ha şimdiden Harkof şehrinin için 
~ :Sununla bernber Mister~ stµ .çevresine müvazi bulunan bU" ~· Bunu tabu_ ~na soylemıyece.. Iecektır. Mumailey~, _g~neral Mac de çete muharebelerin~ oldu -
"elt ve arkadaşları halk arasın - dut bölgesine vardıklaiı söylenil ğ~ 1~2 senesı ilkbahan ve ~azı Arth~den ~nra _Filıpınde kalan ğunu haber vermektedır. Alınan 
daki asabiyet ve heyecanı yatış_ mektedir. fUPhesız _her t~afta serbest~:: en ~sek rut~~ subaydır. Bu- lar Harkof'u aldıktan biraz son_ 
tlı;nak için, vaziyeti olduğu gibi Ayni ka)'l\utan ölren.tldl!fue ~aruı ~t~i ve tahammülu ~adaki ~reket ıçın Mac ~rthur. ra 14 bin sivili klııltma dtzmiş
trı..illete anlafi'nayı terdh etmekte ·göre. Rusların niyeti bütün batı ~U çe~ hır imtihandan ~irecek uıı.. yenı umum! karargahından lerdir. Şimdi 1~00 ,Rus da idam 
~ "taarruza geçmek ~ bölgesini Kermanşaha kadar if _ tir. Bız çok şeyler kaybettik. Da. emır alacaktır. edilmek üzeredır. 

J!Jli':_ SQllQ ~ ıt Sü; 3 aa1 et.mekUr! ~ 12if: Somı Sa: ıt SQ: 7 l:fii':ı Sana Sa: '9 S0: t B: Somı Sa: 2; SD: ~ 

1 
Aile. Dramlarında Onur.un Rolü 
REFiK 
HALiD 
KARAY 

Bu hafta Melek sinemasında seyrettiğim ••Aşk 
Rüyası,, filmim • adındaki çocuksuluğa bak 

mayınız - beğenmiyeyım mı? Bu beğeniş, film 
bahsınde başıma gelen sayılı hadiselerden biridir. 
Herkesin koşuşup bıribirini çiğnediği, bayıla aYJ.
la seyredip hazdan ağzı kulaklarına vararak dı

şarı çıktığı filmler bende, yüzde doksan dokuz, t~rs tesir. yapar . 
Ağlayanlara 'mı güleyun, gülenlere mi ağlıyaynn, harcanan pa.. 
ralara mı yanayım, yoksa, başı kuyruğunu tutmaz saçmalarla ba.. 
şımın §iştiğine, gözümün yorulduğuna mı kızayım'! Hangısıne? 
Hepsine birden mı? O halde sokağa fırlanm ki, tramvaya binme
yi göze alıimaın: Ellinde olmıyarak, hiç sebepsiz kavga çıkarmak
tan korkanm. Gittiğlıne gideceğıme bin pişman, evime yayan, 
yorgun ve o sebeplerle kem surat döndüğüm zaman anlarlar: Sı-
nemadan geliyorum~ · · • 

' Bu sefer oyle olmadı. Neden? Zira, İsveçin .sanatkar bir aile 
muhitinde geçen film, her bakımdazı yüksek bir sanat eseriydi. • 
lçmde ne lı.izumsuz sinema hileleri, ne şışırme sahneler, ne ·adi 
duyguları .kamçılama., ne arsuca sarmaş dolaş, ne zenberekli ve 
helezonlu öpü, ne ölülerin hayaletıen, hiçbır bayağılık olınadik~ 
tan başKa aynca insana, aile dramları karşısında vakarlı, onurlu 
hareket. etmenın güzelliğini ve faydasını da canlı ve içli bir tart. 
da anlatıyordu. Şu noktaya dik.kati çekmek isterim: Bizde her
hangi bır sebeple, hele bır b4l.şkasım sevme yüzunden ayrılma 
ve boşanma gıbı vakalar ötedenberi çok gürültüliı. zilli maşalı, 
adi, çırkın şekiller alır; saç saça, baş başa gclınir; memleket bu.. 
nun akısleri, dedikodusu, patırdısiyle çal.kanır;- bayağılık aşın 
dereceye çıkarılır; haysiyete, kibarlığa kıl kadar yer. bırakılmaz; 
hele zavallı yavrular hiç kayınlmazj herkes çılgına, · zırdeliye, 
mahalle karısına ve külbanbeyine doner. Bu hal, sayılı kusurları
mızdan bırıdir. Aile dramlarına, elde kalan aıle haysıyetını, ço. 
cukları ve ne olacağı kestirilemıyen yanın düşunnııyerek büsbu
tün rezalet manzarası vermekten çekinmek liızumu, evlatlarımı.· 
zıı. öğretmemiz, aşılainaınız lilzımgelen pek değerli bir derstır 
bir h~yat bi).gıSi ve prensıptir. · 

· İşte .. Aşk rüyası., filmırun bütün' kahramanları, se~nler ve 
ihanet görenler; kalanlar ve kaçaııla1'~ af dıleyenıer ve 'affeden-. 
!er, hepsi,·her şeyden fazla bu noktayı belırtıyorlar, yıkılmış gö. 
rünse bile aile namusunu kotuınamn her histen ustün tutulması 
ica~ğinf bize hayran kaldığım bir hüner kuvvetıyle öğreti~ 
yorlar. Diyorlar ki: '"Aile dr9mlan sırasında iki tarafın göstere. 
ceği onurluluk, birçok aileyi büsbütün çökmek tehlikesinden kur
krabilirl,. 
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Belediye Odun. Kömür '1: y.ı Yaz saati 

deki Nuf kU DüHcancılar Mananı Nar hını Kaldırıyor Edilm~:~~~ mi? 
itil'" '.Baltan ı tndı1e l3a dwwnda birçok llialnmıdyııt - Ehle+ Koyuyorlar Btı '9 soıutımm flldetU o1mas1 yftzOnden t tın istediği kaHte ve miktarda yakacak maddesi 

lerden aalnmlamu En zıerıctıı mem _ şehrimize istenilen miktarda yakacak maddesi ge- bulacağını bildirmişti. Bu müracaatlar üzerine 

Geçea yft. laf aylarmda blle, 
)'H .. ati tatbik edllmlftl. GOn- • 
let'ln kıea oldulu Klnunlarda ya 1 
eaatlnln tatbikinden edilecek ?a· 
tlfade, o eoOuk aOnlerde herkeel 
yataOından bir uat erken kaldır
maya deOıcek derecede, ehemmi
yetli deOildlr. ÇDnkO geceyi b .. 
Nat kısaltmakla tenvirden edtle
cek taearruf, kıtln kıuı aDnlet'ln
de bir .. at erken kalkılınca, he· 
nD~ etraf aydınlatflmamıt olduOu 
için, IAmba yakmak mecb•rfyetl 
ile karplaplacaiiı için hemen he· 
men hiçe iner. 

Bf!'noktaya daha si2ıe belirt.. leketler bile 7Bhm.kend1 ~ _ ~ta!:m.= ~~;ı~~=n:: tirilememiştlr. Fiyat mürakabe komisyonu da kö.. harekete geçen belediye iktısat müdürlüğü kö: 
Jsterim. Çocuklamntz vatan leıi Ye ~ mallarla geçhıemer; tlnde kalması Hhala~8T1tlm zararı- mür ve odun narhlannı sırf müstahsili ve bu işle mür ve odun naıiıı kaldınlınea hAsıl olacak vazı-

gisini şuurlariyle koruyarak ler. Birçok ~ dışarıdan getir - m mtıdp olaeafr dOşiinftlmOsttır. Bu- uğraşanlan teşvik etmek için yüksek miktarda yeti incelemiye başlanıştır. .. 
tışmelidirler. Şimdiki zaman rnek zorundadırlar. Dünya harbinde na ~ olmak ftzeore tthalAt.çı tacir- tesbit etmişti Buna rağmen mangal kömürü ve Bu incelemeler yakında bir raporla ftyat ~ura. 

yetişb"ğimiz :zamana göre banlartn birçolu gelemi)'eceğinden, ıere maDarmm ldymet1 thıerlnden bir odmı getirtmekle uğraşan üç beş tüccar vagon kabe komisyonuna verilecektir. Verilen malumata 
~ Memleket için - mahnnnt;yet tabf! olur. Fakat bh: ~ - -prtın 'ftl"fhnesi veya lthalAt tçtn tesbft ve mavnalarla getirttikleri köm~ yine el altın- göre belediye iktısat müdürlül'ü prensip olarak 
ııe d:şodan gelen tesirler ytm maddeleı hıt olsun kend1sl ~ - oJunan :tirlarm btr :mlkdar arttınl- dan gizli surette ve narhtan yükseğe satmışlar, narhın kaldırılmasını kararlaşt.ııımıştır. Bu husus-
genişti:cler. Çocuklanmız tfren memleketlerdentz. Bıı :J"Olda m- masi kap etmekteltr. Bu hususta Ti- bu yüzden yoksul halk ıstırap çekrni.ştl ta hazırlanacak rapor y~ında fiyat mürakab~. k~-

ve bü- kmtılan 

kar-
mahsulle ••;eııı:ıı nefislerine güvenili mız geçicidirler. Bunlar l1i cm-et VekAletln:bı karan beklenmek- A:z sermayeli tacirler üıe fiyat mürakabe ko _ misyonunda incelenedektir. Narh kaldırılırsa oııu- l 

ters 'tesirlere, akıntılara c!Ozclebntrle:r. tedir. mısyo· nuna başvurarak narh kaldırıldığı takdirde müzdeki mevsimde şehrimize bol miktarda man. i Yeme 
lan bahtiyar 

ahla -
k,__ı.n~,_ 07"0"1. ... tt.o++o ı.._.... ve geçinme bak!nımdan biz Et"ket k k b • • od t"ril ~ l kt d : ".J'"""'~ ~,, ..... ~ .... ~. emleketl ı ornnn mec urıyetı rekabet esasına dayanacak bir sa+.. ... yüzünden hal- gal kömürü ve un ge ı ecea• umu ma a ır. 

1

. Vatansev lik m erden saydmz. S\- 111....... -J 
:ııe burada 

er o- ğillm 
er 8Clkh misaller Tereeek de- Fıyat ınftralaıbe komfS1'0flU!ltm pe-

haşmda-- geliz. Vatansev EtraflzımdaJd memleketlerin zarlıksrz satış karnımı mevzuuna g:I- F k ı ı • K ı Ek IJl•k 
Yas aylannda ı.e geoelerl blP • 

uat erken yatmakla tenvlrdett ha- 1 
kiki bir tasarruf temin edllmlt o· 1 
lur. ÇDnkD bu aylarda aabah pek 
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'\i&CU•~ uu= Y'Ç Aym OD dıoltuzundan sonra piyasada den nrllrekkep btr komisyon 'riicude "ÖrmtıştDr. Diler komfte1er de dtter d k nşt 1 t bebl 
~armıın tertibe koymaktır. ,., mene a ırı amamasm n se , 

:ıemntzln en &ıemlnerinden bi- sun1 kontroller :rapdacak ve henllz getırmfftfr. Bu komisyon batan fa- fa1dlltelerin laınıhıt tar:lhln1 tesbit değirmende karıştırmanın kanunen 1-Bu. il 
BeDd istenilen tertipler birden satt?klan manara etiket koymamış o- killtelerln kunıldup yıh ve hattA ne m~ bahmmaktadır. Bu tarih- kinci bir muamel vergisine tabi tu
amaz. Ancak tecrtıbeler en te _ lan dükklinc'l'lar c:ezalandmlacaktır. g{lnO tesbft etmek Jçiıı !ııcelemeler ler belli olduktan 80ma o ıtınlel' ta- tulmak istenilmesidir. Bu mesele hak 

rldir. 
bulun 
sfrli tcdb hieri bfze bfldf~'__.'-. Pazarlıksız satış mevzuuna ginniyen yapacaktır. killte talebe cemlyeteri tarafından kında Ankaraya mnrac:aat edilmiş o-

ıı=:ıucr'U!r mallara etiket koymak mecburiyeti ....... lt__._._ --.- ~._, ... '--'-1 k•-.o•-

Nisan bapnda ft'lemlekethnbde 
saat bqte etraf iyice aorlchlf '9111 
saatler bir uat ileri alınarak aftf
da kalkılacak yerde bette lcaıto. 

lır ve itlere bir uat erk• b ... 
lanıraa. akpmları llmbalarnt bir 
eaat erken 18ndDrDlmeehuten .. 
hemmlyetll bir taurruf temin edl· 
llr. Ve itlerini bir aat erken bL 
tiren halk lla gOnOn gOn ... nden 
ı.tlfade etmek. dinlenmek, ,.,.... 
lanmak için biraz daha zaınaa ve 
lmkln bulmuı olur. 
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prt elbtrfiğldtr, httftsin tecrO Tıp fa .... u "'8llDU A, ...... "'i1 uu-.ıaı.u.u parak t6renlerle kutlanacaktır. ıup cevap ~ enme ı.cuır. 
irlbirlne eklemesidir, herkesin aynı 26 sında bitmektedir. tesbft etmek maksadlyle ~alara Bu y(lzden fırınlara ayn ayn un-

bhibfrtne g(kıoenlnf devam ettirmesi _ DükkAnlannda etiketsiz eşya sata- başhyım bir komite ba tarihin ildnc::i Elde edflecelc ftldkalar bir broFb' lar teni edilmesine mecburiyet hasıl 
atanda huzur '-'n vatanda""- • ca.k olanlar doğnıdım doğruya mnd- Sultan Memnedin İstanbulu zaptedi- hal!nde yakında Dep'edilecektlr. olmu{tur. Fırm1ar dalai aldıldarl unla-dlr. v 
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~ =:e:: ~: zım ıeıen tedbirler allnmısıır Mekteplerde ikinci Baba ve Kard91 ~il" • • inan -.e 

emleketimh:I dlhıyanm bu - Sömestr TatiD ı<a+.1ininMuhakemesi ı~OÇÖK HABERLER 1 vardır.M Bu baklmlardan yam ••tMID 
tam "'evılmlnde tatblklnt temea
nl edllmlye deOer buluyoruz. 
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~bir_ d~ .. ~. Bumıtut-tak Cahirferde Lüks "--u Vek .. leti orta tedrisat mOes- Babasmr Ye kardeşini miras ytızOn- + BIR DAVA - MOddelumummı., Gene -v ~ ~ ~ .ın<1ilı-u. ö lllı sıecmuaaımn Sl·SS .. ,.,h nOahannda 
sfııb Ba ancak halk idaresl- 1 aat yasak seselerinin ikinci sömestr tatili yap- den öldQrerı Zekinin muhakemesine notredllen bir tUri Aile kurmalı eaumı aar 
~. : il§ malan hakkında inaarlf mftdürlflkle- dQn de\ram edilmiştir.;.. Dnnkft celsede ~T~:ıı d!'!~b'=~•t~dOfllnde• - 11a a1c,. 

L ~_,.,, ~ Velı:Alet1 dDll beledl;ye,e rhııe btr emir gftndennf$ttr, Bu em- mOddetummnf Edtp unal iddianame- * TiCARET ODASINDA - Ticaret 0-

Bagftn 
armunı:z f.IPA N ~1' gönderdtlM bir tamtmde belediye "9'e re ~ orta okul .._ liseler talebesi sini okumu-+-. Edip Unal, llUC'l•ınun dasına ,.enlden alnuıcalı memurlar lciu bir 

&& .. - ~ """ 9•.,.. lmthum acdmııtır. imtihana on bir lıiıl ~r· 
her tftr!9 tıedblrhnbd ıılmış hususi idare btttçelerinden bnar ...e 20 Mart Cmna g{hrlhıden itibaren 26 461 Jncf maddeye dayanarak 4fi in- miıtir. 
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Yemek Teşhiri bulwı 

çık 1l'e 

çalıpea 

ve eter 
olınazııe. 
ı.a;,sı,. 

ıaı-eıt 

k;TUtm İlerisi için JcararnblZ a- -...ı ~ ~ tahs1sat ııyrmıamala- ... art p ........... be -"-Q .,,. ........ ma kadar el maddenin 1 ve 4 nurnaralt maddele- + SAPAN uc nıı:MIRI - Zlnıat ıııet· .r.,.... .._ ~ 111& ~,,..... ...... ~.. meleri Yill,.eı siraat mBdftrlDii!ne beı ton 
91!1decDr. Harp dıpnda k:altn.tya nm bildfnnlııtlr. Normal zmnanlar av- ô'kula gltmlyecelt ve dinleneceklerdir. rine göre teczlyetrinl, ancak yalnız demir nnnlıtlT. Bu demirlerden aapan aç 

tız. İşlerimizi dQzen117ec:eğfz det edinceye kadar biç bir ltmımımz Ö,._..__.ler bu dinlenme tatilinde kastettiM fiilin nakıs teşebhlls dere- demiri Y•r>llmuma ba lanmı1ur .. 
5..:;;uın::u !>' + Z.IRAAT SEFKRREJU.101 - Zlnat 

harpten lcaçmmak mOmkOn inşaat ~ 'W baeL'ımntş olan yapdmak Qzere hiç bir vu1fe vermi- ceırfnde kaldığmm nazarı itibara a- teferberllfi hanrhkla" bhmlfrir. Kan1anla 
ntan boreuna f!!!'dle '9'e ~ --> yanda bırakılacaktır. . lmarak cezalandmhnasm! istemiştir. yublı mahsullerin elıllm .. ıne bapanmı,tır. 

, ........ .u~ca• receklerdir. Ya1°"1l btıtOn lıaralardan lince patatet ve ene ~.Meftılekethnhhı Esasen be1eıcn;:,.e, ten 'ftl imar işleri Müddehımumtntn istedill 450 inci IOfan elnnelıtedlr. Dtttt lıaulard• "IOhu~. 

Karar Üç Ay Sonra 
Tatbik Edilecek 

TGU.,_ ı.uuuunu5...._ 8~...,.6• m ,. • •- muallimleri dahi YUifelerlne dlinmO:ıler• _.,__ kahraman ordumuzun -A .. .._. .. ""- ....,.-A-'l;JM bir tamim" de An+akyah Tevfik adde •Jdam cezaıDdtr fasulye ~kimine batlanm'"''· Ziraat memur Bir müddet evvel Şehir Medsl Jo. 
k:ırnetfy! e l5lıç(Dmez. O kadar da :rur bil husasQn bllıdlmrll ~ dir. kanta ve benzeri yerlerin soka.ta ba-e 
cbm 1ç1n <'51 )manda 'nltan1aşlann YakllVI Ele Verdi Lcistik DaCJIV tıl1Vor nıa'İerB1!'!.~!1p~.;k T~:. '=ue:i:i': kan camekAnlarında yemek teşhir .. 
idaTe ed enlere gttveıılyie "ll'e yardım - J • istifa Ptmııtlr. dilmemesinl kararlaştmnıısb. DOn top 
hissiyle ınçoıa:r. Harp ne kadar serer Oskndar ceza erinden kaçan, g~- LAstik tevrll tçtn iaşe mfidQrlnğ{lne + KUKURT DAOITJLDl - Tlca!ft O· lanan belediye daimi encOmenl ba 
se sflrsfin ..,_. ~ -"-* -1-1-., '--"e •-'--"e -'""'- ele wrdlğl hal· f ım·..-. .... tevziat garajlarda flsl memleketin killrOrt ve s8rta'1 lhtıyacrnı kararın başlan...,. tarihini tıesbtt et-"-• -..~ ... ,....""""5' cuuaq• &Jvı. n:ıu ızrnını ,,_.....,.,,. eın r ge l:;ıw.. J.ıx lra .... ll}'acalı mllrtarda lıOlıilrt .. tirterek Eı:e .. .,.. 
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dipdiri Ye ~ bir millet le tekrar kaçan Antakyalı Tevfik yatan IAstikslz arabalara yapılacaktır. blllıuine ıllndermlttlr. G6rta11 c1a bucnn- mek için uzun mOzakereler yıqmtlll 
~·o btr --"- hır_._,_._ ih~ ,.. te l tta terde ıı:etlr-lecektlr. O --.1A-eıfraca!mıadaa emfntz. Me9e'le BUGurta. RROGRAM dtııı :f.lask~e evu.:: ısu.uA 7a- Bundan sonn •&Jaca yure vz a TICARRT OPTSI JıftJDURU - Tlaıret ve bu kararın ç ay 11011ra r- ... _.. 

milletçe bam' ........._,. bD.- s.n Pracr.a ti ss JComr.- parka yakalanmşbr. bulunulacaktır. Ofisi MOdUrO Ahmet Cemh Conlı: Avnııoada konulmamıf ~bit etmiştir. 
~......_ ı.ıs Xtlzik (Jl'l.I u.ıo Sarktlu ,.aptıf1 ııe,.ahat hakkında izahat nnnelı he• Zabrtai beledi- tallmatnmneslııln 
............... _ 7.45 ......... ıg,,so Haberler • or:sı Faaliy te re Ankaraını ırltml1tlr. ,,_ 

al'ellbı halb. blllbn ~. .. .. Mtbıllı uıu H.41 ~ Tevzı ıl e Albn Fi>:atlan + R1Ç 11 TAPMJYAJf C'SlllTft _ .... lokantalara alt bnmlan bucGnlerde 
s.U Evla mtf' 1!1.SO Jl'asd t~rcOler n: ·lcayrkçılar ttmlyttf ~lerf C•la· d"l kti Bu addeleıin neşri 
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Fakat 1ıedbirlein tamamlana 12.U TllrH1W 2e.45 MGıdlı _._ - _...._ -•·'--- tardır. Heyeti idare l'Al)Orlan olıunm111 ft hiç tamam olduktan ftç ıry tıOnra kayma-
lnmft* ._ cınllıft JsıntilD... n..s ft.tıerleır 21.00 ıt.,..._. .A:d9tara, 1' ("l'All) - ıa.e mCtııtıeo- ~ -wu ...... ...-. _..._ · bir it ınıpmadılıtan anlaıtlnuttu. tı: ki kamlar lokanta ve benzederinde ye. :::: = !!:~~ ~ ,.rhtma ballı (teni allııl) Din tıeş1d- - Lo°t:s:J,..i0~J::a E.t«;~~ız~ ,.:_, mek teşhir edilmemesini tıemin ede-

Jl"l!l'de ~ a1anhıra ctmt ~ n..n .._. n.45 Kaııemw lM kad:roBa bagftnlerde koonftnas)OD tıs bir kac &tbı lcinde faali7ete &ece- ta,.,...re o.. ııefırfmln ırelmlt ..e Anlıara,.a klerdir 
yapmak ~. Bil wfak ._ ......, u.ao u.ı-ıa. ~'- tasvibine ar.ıııedDeeek ve o- cektir.. sitmiJm. ce . 
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~ ;::unı::it= Hava - ar ..... ı tıııda. m- Bllf&MI l tnelde A17ll3trall/tllltl gelen birlikler Cdr Battan ı tnetde· 
deki aı1cadqlanma bmm 11n- U- ._. f lıtdlt - :41man remıf fe'bli./11 fObe, k . Vaşington, 17 (A.A.) _ Ame _ ha blı\'Ok şeyler kaybetmekliğf • 

ağım. Duntm .D.eri8i ickı oolt .. gelc1lll, barbbı düpan toprakla- :ıı~om~ r:lka Harbiye Nazırlığının tebU. miz de mümkündür. F~t b~ lırtac: 
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Vatand 
?t!rlc:lt'llr.. nak1edflereği.. haldtmda tıe - Ber!lb. JT (AA) - »mm arda- leni v:cot çayla kahveleri- ği· Pek büyük miktarda kara ve tehdit eden tehlikeler bizde yem 

aşlar. '-"~il~~ minat wrmektedirler. lan başkmmtaııhımm tıebl!lt Kere : W:: miktarlarım ve bulun · a birlikleri şimdi Avustralya- b~ ku~et. hissi uy8!1dırarak ı!: vem old uğumm:a Xllvvetimb ~ Mister Roosevelt., uğrmıdan he yarmı ad88!nıta, ~ yeni taar- duldan -rleri gösterecek bir be- da bulunmaktadır. Bu birliklerin dı zeh~le~e karşı illcı da lerle ~ ororm. zfrneOertD tçtiı:ıab kabil olmayan railan Alman - Rumen btltlım &rlln- ,,_ be m++,"lr}eri ber getırmış bulunuyorlar.,, 
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~ dıelDdlr. ıtanr ~tmen AkfbeCler ..u..Aaua mılatmıya ~ de akfm kabmşbr a tank tahrfJ) e- yannamey.i 18.3.1942 çarşam mevcudu, nereye ı:.··- akkvevd. a M Litvinof'un aözlerl 
ldlr.. ~ dDml :eaa ~ fiddetll g6IQs günü akşamına kadar bulunduk- nerede bulunduktan h ın a • 
:&mıtı111&&a1ıııll9a46IAıcalim bpt~ .lapunja Pasifıkte sör. obnaftur. lan erin en b6yiik mülkiye me- şimdilik hiçbir haber verilmiye • Ha.lifu'tau eoara a ~ ~ 
~::=e, ':::! . .:: = üstün ~ ;.=: ~ ~ ::= dflw b61gt!leltide m~ 1?8kbm mııkııbiltnde ~ cekUr. ıe~~n:;:;no1 ~lb= =..:. 
gidıeceltm ~ 9e11m ~ oldukça mflt1efDderin geri çelo.1-~ ~ taarruzlamıı receklerdir. l!> hane Amerikan donannuuı hazır zaferi kazanmak 1'in tatbik ecllecelı: 

tOrecefim. Bana ~ b'l b- melıednden bqka ,apacak bir ft?Y tekrarlamtl '\le b!ıll ~laraba uı:; 1-:°~ ~=;-: ::;tD& Me"-- 17 (A.A.) - Amerikan pratik çarelenn llk defa olarak diitii-
- '-'- alze _.... t '±'r .....1.-ft- n~.,~- aönı- Pasifik mlşbr. J)Qşman menfl.,..-., re gasmo ıpbl ~·er L-'- u .... ru. nüldüfü intibaı basıl o111'J01". Harbi 
°""Y5• ~ - O r---~ o--. noktalan w lihtbOI ko11an teııfrll bahman miktarlaTdan 5 kilo aau ... e ft donanmaıımn taarran hazır oldutu imkla olmaclılı mmunl 
lzmtrlDer_ harbi, ~ k1ıa:Jl doğr9dan btr .arette btmbaıdnnan ectnmt.tfr. 2 kilo ~ fazlasmı yulcandaki 18- harada temin edilmektedir. Japon kayb~tmeı:~:melı: e ne lı:adar maw-

Rod 
dc>tı W)& )111'111_.. bir hücum De Uzun mmz1111 ...-mm. Lentncradaı kilde be78 netmeie mecbardarlar. Bu yaya lı:arp yapılacak olan bu taar ure ~ 9 ~ safer slclen Yoldan 0 

os Denizden ye .. 1 1 e\tıır Amerib OJımlıcm dıeııııufyetn asker! hedeflerinl ma- mahallerde~ tlbl tatıahmJ'1ln kı- için bir eok denfra1tl ftlolan öncti selli ro ~lqmaltta ~ım..ms- llor-
retsl tıMftakı:yeCle ewtııGşmir. anlardım pltmlt ~ w bbft satıl- nsifest c3rece'lı:lerdir. =:ıda 

Bo 
Dem 

Havadan besttlr ur ... .. _ :ııa,aw ti, a,ur, .tllmb- ~ eecıtwwtnda. Alman dal b- ~ ... 11-s-na .. •bılbııın&m eY Hindistan IJUlanmla Japon Utvinof saferi elde etmek tela ~t-

mbarclunan Edildi dıe1cl ...pı ~ ~ talat na nımmp httcmn mftfrezeleıi- -.. - beaBs mtltteri- • bile edilecek pratik usallerln tehJilre-Japuay.:A daha fazla gemi, tay ım ~ twnadllı ~ vel •tllmııt olllP ~ ~ denizaltıları faali.yete teri davet ettiil ink1r edllemr,eceii-
n ~ - Boclıııa ..... nı yaJe .._ harp ınalwemesi yapabi • oeCk:eh un iştir. !en :edlbul"::ek latııCI eBncle bl- To1rYo 17 ( A.A.) - Jaııon mmnn ni lı:aydederek tanlan ltl?e dmittirı 

deahdıı:a -.. ı..adlm bombudıımm ~ lir ..e Da.,ıet denizlere, havalara St.aıttnl)eCll _.... w • t&J1ae .:: olaD ~ pıılı:hdek ,.. celrflm•ı ltarardlunm bll<!irdilfne sısre. Bir- ''F~t harelı:etaia kala~= 
1ıa&tln :ROID8da nqıreclllen bir ve kıM'aPrra hA1cim olabffirt:g tefekkBDerimb .erekll taaıı a::c1ar 711- bb _. .-tlCI '8rıılmdma 9eftohm- manya " Hlnc!!stım lamı nlarmd11 bir biri arlı:aıından ka~ e 1 dDcQl 

teN1ldıı l!QdedilmelıtecBro 'rebllcle ~ parak ~ ıataı.nm değltımwı.- "fle ' .ıt ....._. 11 , ,.....,,. der- hın'ekette bulupan Japon c1enfnltdan büyük bir tehlllı:eye 70 llClllll 0 o-
....S hecWe mbet ...._.il. Jlistıı::ır Bocı s ~ il° fU !allt ]"Ollard ~. u... ~ ~ dthıman nakli~ ıremneri~ aln' dar- ruz. Tehlikeli olan harekette ide ol-ldı; bir 

dm 11ıitildn 8ldüll w ıo ki-~~ tı;(~ bl lilldılllrebelet'hde • •"'P!81> ~ 4. _ n l IOG .. ....., ı:ı41111 ..,_ beler inclinnl1lerdfr. Bu denizaltılar mazsa bir man~akl=ıı!:'di:::: ...... .... ,,.. ..,...., 11lıN edUmelt:tedk.. ~~ m _rı ma• ~ wl WI• ,.. m1wt:alwlua .nm e- ıs marta kadar 81,000 tonilitolulr se- Fakat. a~ nre e t hi btro mani• 
ma dWija,a flll1D 90Ylıeımelt ..... 14 Jllııla c*mllıult ,.m -- mi batmm1larchr reketınzlık lae hemen ç 

ıstı _ _Lul Pi ıim: Biz .AmeıHrahJar btr mDcıar llaa luuniD flllllall!lkr = ~ ..ml( .. fabtmilhd tırfsf ıriJlhh ".ilet tane de 20000 faklyet temin etmes. Harbin J~:: 
GllD ryasaSft"MI arazi kaybet.ıuak :wwwta kal eltDe iiiiMIY4 olan~ '91 ~ toaı1ltoluk sa~ sem! olm:ılı: üzer .. but 1944 veya daha -:nb= lciD 
l ~arda Yiyec-L dık.. Ba aıazlyl )Ellidet• elıcajn.. ....... il ~ Gs t ~ ;:- mltteı';. ....,. sBrıll fl*lp eclen 11 '9'111Mlr Colomtew ınılannda, 24,oon hltimabil~ barblbbd~bat ""ba1-uı-maa 11-
wnn e& Dijer müUefik mOJetlerle birlik- SıııtJOet tıwaıcAaı bl!r ,.. blı8 ._... dnlD ·- bc1ar tlı:Jncl 11194- tonitttohal: llç .nlhlı npur1a 7 000 ç r t.~.e uı e .... Har Bol 

l J _ -'-'951· (',l ___ ı_yor te, biz Japon 'W Alman militart> ha ~- Bıallmr 1Jlftıı .. mrt cteıde ,_.. weldlıl9 _.. lııiır 1ıeJ" tonilltohık bir sımnç cemf Maı'.ra"' zmı ıeldiiı km~ur:fr if:ade: at-

tlJıeG. 
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IVICIQO y-ltanu tml,e 1ıefebbOs etmiş cepbe tbatud& ..,. tamNsı.da ne blldlrlls. :ya)ı:ndaı mda '" nihayet 9.000 tonılll- bl kıtıaltma ıcın c 
-- :rı -AR) _ Tımnıt-. bamtnil ,ak e" 'CI~ gun- "eti tı h+ııelctao" kc mel. __ ____. ~ tBnc1ıa W.- toluk ınıthh f1d .,...pıarta 5.000 tonl'll tatmak daha ildmtınulpfla odal~= .na&W-. ,A ___ ilfftl)GliA. PllEK" .&r.c.a.u - ._...__ clo .Zaman her tara -r...-

tleanıt w WJprak c6ıled t.r. mlzi biraz daha artbta:alız. Pek 1 - ı:ı..... • b ...,_ ... nm blweler be7sm dbl clelfldir. tolulı: bir yU1r ...,,anı da Rangon - ~ata b·~ır aldatlCI bir mUttefiktir.,. 
bar~ hbnbnf JA)asasma ıeo az zamanda, diişmanlarmm de_ ~ ı. _ Vertlen beıaıaD81Deler ,erle- l.,.tarmda battnlmı,tır. "Biz AJman1an pek asaldan lı:a-

ı*tnıı:. l80 1ııın :ıasuqa, ille parti ğil, bb: taan aza geçıeı:eğtz Son 1 - •• H lwt•• 8ılııı>- rinde lı:.oatrol ~ '" beyanname dar riremedik. Ancalı: bir lı:ac ,.cı. 

ade;)ic. 
.., tıımeb pt!7Dlr.., tıeneke harbl cmJar delil biz kaaerıeıea - blSlg •ıwte. .... ~er1 llznn se1dili halde ~ _Lıınw.nya da Rusyaya 300 ır:1ometre lı:adar sert pllaklrtttik. 

ıoo 1ııın 1ınllm' ~ ı - :e.nd trdeduılııw wne .ermedllı:ler1 .._. beıwame .-.~ Fakat kırnetlerimh:tn arttmlmw 
11&111 -'*" ' ..... tıerınt,tk. ğr;z... " ,,. ,,. ,,. • - Kırmı ,. .. ,, .. ~ wrip de mew:udanm DOlıılmı ---- Salclracak ilnlrlm oluna 't'eja Alman U..etleri ~ 

tltya- -Anıt - Kabir,, Jlrf 
De)'etine Zb'afet Verildi 

-.. anadwmda c!Dcled ........ ,. ic:ıap eııtea ~ ikin böliinür veJA &arlı: cepbeebull 

Amedt :Jah,ctıt ~~ 1~ b8ltlD bMJ ' "6 t,t ,... =.. a:: .... =~ 65 ~ = U-~ ı tnefc1ıt batka 'tlnflarda ,.ıacalı: blrlr ~ 
ted kaqı nasal ..e nereden _... tlltiıihıdl tank blrtlk1ıııd. lcQa)q;a .,. '---~ ma blfreketlJle zayıflznca Onana. 

anma geçebDtr! Mister Roose - panşMçCl kutu -.... ~. ae.s aa:lbhııce ftJI"" -ru---· Amerikan hOtftmet merkezin_ ki ba daha kolaJdır. Bu takcllrde c!Bt-
'IJi,ğer tedblrlerfmb .Ankme. :n t.!AX> - Bır11n. BlııP- ~ garbi Paı4ta'9 Jaıpnnlarm ~ &ıanJl ...,.._ maMre- .,...._ ~ ı!':e~.:: de J8Pllaıı hesaplara göre Japon mam daha azalı:lara. Alman ha4aclıma. 

~ mtllıkotuı Oemlıl. Y~ -., ~ edalara -""-Ml.1.-......ı ba ~ m pdaraJr C9I" '" " M -·....t.:1 tak ·be 1 ' il Berllne ve daha Deriye 4olna atmak 
Bm teablderJn başmdıa •ta~MB-fl""aa.,,_- flllıdaa, A1rtJ _ ltabtP~d t.lldlc ~·mı .7~--- badntn Bmat enlerinde oldutu a- Yt ,.. tcap .a- sa1ıı1t1ar tmıdm e- ya an~··•uue n n m yon lmlrın. lallll lacalct Alınan orda-
hml hazır olmak gelir. Ba!'bin ba- eden jtbi heyeti ...:ı" eeıeflm ltal'- prtlar içinde bna iistanlü~ft n~. Bu ~ Bm ~arm- ,,. ••da. kişilik bir ordu ta.hşit etmekte - 1 'ldar 

0 
seri ıtft~e1ı: olarsa ma-

~'belnen bemen~hal- piçte bir~~ 1embı etmedlltçe gaıtJt Pasifik - dll1 gelen baber1er Alnmı eıecıbeshıtıı f, - Çmıp w ....._.. tıekrm' a- dir. Bu kuvvetin büyük bir kıs. ~;1;_, 0 kadar bozalar Almanya.. 
bômu;youız .. Vataa!aşbır• ~ Z:i aMtıt ~ 1161 s 1lıııılt 1ıen hponlann Çllcanlmasma im. ~ bild!rmtpe ele bu haber blım • wlıtt mi' r.e ~ W- mı Vladivostok civannda bulun - : ki pleJUl ve menıınmi~lsHk o 

Uka'l!k reeV!erln1 yapıy0tkr "O"e st- Tek:'B, matbuat Cllliilllt~se1!m k6n olmacJ•A0 • s&,Jemlştl:m. Şii baPa ~ ..,,,.. edflnwnlt. mm. b06ın.•••. ' p maktadır. Diğer cihetten ayni de • .:abette alır olar. Ve esaret altmda 
hm 'Tie!d!yoılar · Sıra1mı! gel~ Smper de hazır bu1aıwa;ı.tur. halde .Amerika frwln Apanya.J& ttr. * recede kuvvetli bir ordunun şi • bulunan memleketlerde Hltler 481 -

hıısusf lşlerlne ve gftç1erlnıe d~- Jürl be;,ea.. pıojt!bi 1lzıedn4e "tıeft!- hücum için bir ,ol kalıyor.: Şimal Anbn, rl (TAN) = Ç.ıy ve malt Çinde şimdi yayılmış bir va manlrit o nlıbette fUU bir tekil atımı 
• :ltr ~ btma devam et:ıne1dediı-.. !ıJ'et:lte. bu de A1uf:ien, eJalam>dan doğmdaıı dojnıya lı:.eDdi adala - kahve, banrW> böyle inhisarlar ztyette bulunduğu bildirilmekte. olur. Bu milletler ıimdl ıon barelı:ete 
Ba darnM delltıınf)ec4-. hımr -.e gihılsdı& e1maeaktn:. doğrıQıa .1apcm adalanna aaldır hücum ecfeceiiz.,, sözi de VeJal1eU tarafmdım bir tnhisar dir. ; seçmek t'"1 bir !faret bekliyorlar. 
~ 8;18kt:a Jap••nn eesuıpta ~ ,.a. belki c!&.Amerfbmn bu harp p1A. olarak ~ ~ ~ aere, Vllcllwstok et- Bekledikleri ~cine ilaret lııe Alman 

111811* l.lr,, blerlkacJa Ştmhd o1mırita:n. A»:astraba ama ifşa e4:mektedlr. Amerika Sov7et garnimmmun kuv- orctımınmı ainyacaiı alır bir bos-
Bkononıl ffle»bıalz B• Kasır 41eırhJne bdm- v+ona1ara, l9G ten bahset takriben 800 bin k:ifidlr. J'akat ıunclar.,. 

Dln:7'a batb!ı:ıhı 3'tft>Jd:E!it! btr4ıft ır ~ h•ıtrB& 1*<b:ecetye kadar zayıf- mektedir. Fakat Amerikan " ~f!antikte Batmr Gemiler kıtal8l'dan bir 1cımdnm Avnrpa y .-B-ir_Y_ıl,..d--K-f-edlldl 
if de ekonomtyt ~ tstıalatue JlevJcı4f 1'1 ~.AJ - ~ t10D baıarma sebep olmuştur. Bir derece heyecandadn' ki, bu se. Btokbolm, 17 'CAA.J _ 'Vafiuatoa- cepheshıe g&ıderlhnlş olması fhttma- enı ız eı 

olarak dftzenlemektlr. Mem - hllbeliem lftre İlUnols bmaeıdDde h11- gün Amerikan deniz ve hava ktıv ne mutlaka bir zafere ihtiyaç daJı:i 1nec elçflliinl:n Harlcb'e Nacır- ll de vardır. Mançurldl!ı .Taponlarm Helslnld, 17 (A.A.) - Protes&r Va-
bütfin işlttt ve yorddaşbr a- ldhn 1lftren ~ddetll kasıtP ueticesln- vetlerintıı bu vaziyetten istifade _ vardır ve Amerfkaıım fimalden lrlma blldlnfiiine c&e 4515 tonlll- eHnde 10 kadar mOhim ıtmencllfer :: ~l~tr =~r:!": 

-dllltl bOtün mfuıasebctler ziraat- c!e ofmdbe kadar tesblt edilen rakam- teşebb- etmeleri ihtimali yok J aponyaya böyle bir taarruz pP- tolak Sbne )tik Tapana Kal'Qll> de- hatu vardır ld, icap ettili zaman bu buna ,.
1943 

C,. admı vermJA 
tfemıwtte ve dflw alanlarda ols\m, 1ara Rlh'e. en ~ JOO klil ~ • ~"ldir !5.--M-a- •T- -+!U!lva ID8lll mümküııd"•- - e lıebm"' hatlar barek&tı kolqlqtıracaktır. 
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Yazam M. ANTEN 

~ ~ matteftk elyasl 

mahflllerlnde - matbuatında 
btr zaaf tezahtlrO olarak telAldd edD
ınektedlr,. ""Billcrln, btr çok muvaffa
kıyem tmırnız1armı Mnrl a'Yf içinde 
\l'e Pıı:z:lP gfıı:di yapbğı 1çfn uğurlu 
saydığı bu rı;y ve gftnde 7eırl bir ta
ar:nn ~ bu mıtukla ~ çık
ması, Ahnan hıı:rp m::ıkfncsinln o'lau~ 
!;'a yıpnındtğnn gljsteren b1r hadise,, 
olarnk tefstr edllmcldcdtr. 

Amerlka harldye müstcşM:ı s. 
Welles bu nut:ı:ık hakkında şu mntalc
alarda bulummıştur: "'Btı. Almtın hal.
kını nld~ tnaksadiy'le sôylcnmlş 
bir mıtııktur: Abnmı mf11cl:1 Hitlerin 
sözlerlne artt'k !thnnt etmemektedir. 
Rızı'lordtı Abnanyııya ezici darbeler 
indtmrlşt!r. Almanyanm bu sene için 
de m.ağ!Op o'lıııası muhtemeldir.., 

Sovyetlerl'n Vaşington bQyijk elçisi 
Litvtnof d:iha realist btr g6rlişle ve 
dab:n rn1ttcvm b1r lisan kullanarak: 
Rustartn Ahnanlan btr mtkdnr gerl
Ye ırtbMamn ve Alman ordularına 
dar'bcler bıdtr:dtklertni w bu tnaliyet
lerlndc devnm edecekler:hd. takat 
tnütt:emdıerln de harekete geçerek 
Alınmı ordusunu zayıtlııttrklan tak
dirtle laz:ı1ordumm Almanlan Berlinc 
kadar sllreceğlrd. Bitler ordulartnm 
bu ımıf!h'.ibtyetiııtn Alman millet1nf is
Ynn ettlreceğini ve mütteflklcrln bu 
Ynrtlunt s:ıyeshıde harbtn kısaltılaca
ğını sôy!cm!~. Litvtnorun tehlike 
göze nhmruıksızm harp yapıhımtyaca
ğı, Rusların 9 aydanberl Alman kuv
vetledm tutarak müttefiklere banr
lanmak imk!inmı veı'diklerl ve şimdi 
harekete geçmek sırastnm onlarn gel
diği h:ıkkmdak1 mütalealan çok ~
Fam dikkat görülmektedir. 

Dokuz aydanberl harbtn btttftn yQ
kihıtı omm;!arında ~mı. Alman 
hnrp makhıesbıhı btltnn tazyiklerine 
;valruz başına 'gt)~ geren Sovyetler 
ınmetıedm Amerlkada temsil eden 
Litvinof. bir knc zaman evvel ytıptığı 
bir bayan.-ıtta da ayni noktaya temas 
~ ve bmirln mukadderatının ta
ayyün edeceği şc ay\ardıı İngntcrede 
hazır buforum 'bfty(ik kuvvetlerin mo
nttru bfr halde kalmasmm telAfisi 
rnümkftn o!mıyan feci 5kıbetler doğu
r bileceğini ro,ıemış ve müttefiklerin 
garp t"Cphesfnde Almanlara karşı yent 
bir cephe açma1a1'ı zaruretiJJl. teb:ırftz 
ctttrmtA 

Yeni Cephe Meselesi 
Gerdş llSkcr! bm'e'kctler.e imktın ve

recek mevsim yaklaştıkça, İngıiizlerln 
garpte Alm:mbra ka!'Şl yeni bir cephe 
açmabm meselesi pek taÇ}it olarak 
Sovyct devlet ad::ım1artnı gittikçe da
ha dyade mcşgıil etmct'rtedir. Ahnnn
hır 'bu bQyük tnamız için kendileri
nin '9C mOtte!ı1derinin bütün kuvvet
lerlı:d seferber etmtye, şimdiye kadar 
~rk ceghestndcld harekata faal bfr 
surette iştirak etmemiş olım Macar
lardmı ve İtalyanlardan büyük kuY
vetıer teminine çalışıyorlar. Krulordu
nun br:ı büyük tıarrımı daha doğma
dan akamete uğratması ihtimali mev
cut oldnğıı gibi buna &ıUyememesf 
de mQmkfindCiı:. Bu takdirde Alınan 
ordal:ırmm, ftç flY cvvcl olduğu gıöi. 
'.Moskovayl ve Kafkasya3'1 tehdit ede
cıe.k bfr ıa:ax1yetc gelmeleri de tm
~ ~- Şüphesiz, Alman 
ordasn ba sefer de geçen seneki gibi 
tnuvaftakİyetler temhı etse dahi §ark 
ccıbeSfnde btJXP bi1miyecektir. ve 
~ mttk:rô'cınette devam edecek 
tir Fa2aıt tm harekM esnnsmda Al
~ Kırıma tamamiyle hfıkfm o
lbp Karadeu'zAeld So\7et dentz M
~ daı1:ııe vurmaları ve hlç o'l
tnezsa Ketkas dağladnm şhnal böl
f:a>S1Me'ld petrdl kuyulannı ele geçir
IDclerl fhtima1itd da.hna ~ önünde 
buhuıdu:nruık :ınzmıdu-. Diğer cllıetten, 
bm:fin bu harekAt devam ederken, Al
tn:ınl:mn Cebelitank'a, 've Akden!ze 
~ dlmak. İngtliz donanmasını Ak 
deahden kovmak, Fillstine ~ İraka 
~ clerok Basra körfezi ist.ika
tnctım!e lle:derndlt. 1rmı 10ın ne ce
tnıptmı ~ :lstilA etmek te
DlltlbDS!ednde mıunmnlan ihtimalim 
de ~~ !A%tmdır. Diğer c:ihet
b garpta Alman tnımuzlan mı fıt
~ h11dsaf ederken Japon
!ın:m ım-.ak prlda nnsıl bir durumda 
~ 1l'J:z &ıünde bulundurmak 
bıp ~ fn'Jiri:'ırit:n ~ taamızuna 
~ ;4J.l0n'larm da Sibi:cyada 
~ae ~ bare'ltete geçmeled 
ibftı:#ri da1ma mevcottar. Japoolarm 
~ <J%Yıtı::cwnda deah "tıe bava M
k&dr)ethtl tesM ederek B8sra ~lmıu 
lte:nı~ mtmialflnl de bes:lba kat
tııak • 111 .an.. 
~ b'üJI!D tin ~ 9e ihti
~ ~ takdirde İngiliz
leda,, taıuaıı!""3 davranarak Almar>
~ lc?r§l "8Dl b1r cephe ~k su
~ k!zrlordnya A'lman taarruzunu. 
hiav.:rffntoyetıe anlemek 'ile kmnnk 
bxtıe.ınt v~erl, mil'ttefikl& h~ 
~ bir zanzret hn!1ne gelmiştir. Al
tnan harp makinesi lc:rıldıktan sonra 1 
~ ~ etmek kolay ola-
~ 

oum ~JlentQıınllıııı ~ • ~· u: ıııfa etı:I p:zctcd a:r'laıdaıi
!IZıııı:dırn a1ilıattiu. · bııblla nbd: Koa:ra 
!nıil:ı.rma a1ııy kumandam emekli albay Enis 
~ vefat etmiitlr. Cenazesi bug(ln 8flc 
llanrazmı mOtcakıp Teşvlklyc cara;sinden kal· 
~k FcriklSy -meııırlıfmda cbcdl istirahat 
rthrııa "tevdi edilecektir. 

TAN 

GÜNÜN ADAMLARI: 

Gandi, Hindistanda halk taba
kaları araamda, bir ilah gibi 

tapılan; dünyanın her tarafında se
nelerdenberi ismi dolaşan adamdır. 

Mohandas Karamchand Gandi, 1869 
eencsinde Katihawar yarım adasın

da, ufak bir kasabada doğdu. Ço.. 
cukluğu çok dindar ve mütcassıp o
lan ailesinin yanında geçti. Gandl, 
orta ve tinivcrsite tahsilini Hlndis
tanda ikmal ettikten sonra, Lond
raya gltmeğe karar verdi. Fakat men 
sup olduğu Hindu mezhebine göre 
deniz değil, hatti ufak bir su bile 
aşmak günahtı. Zavallı delikanlı bu 
hususta ailesini kandırmcıya kadar 
akla karayı seçti. Sarap içf!l'niyecc
ğine, et yemJyeceğine ve kadınlarla 
ala.kadar olmıyacağma dair tekrar, 
tekrar annesine söz verdikten sonra 
ancak yola çıkabildi. 

Londrada üç senelik bir hukuk tah 
silinden sonra geriye döndü. Bir 
müddet sonra cenubi Afrikaya git
ti ve az zamanda buradaki büyük 
Hint kolonisinin lideri oldu Mem
leketinde yapmak istediği y~niJkleri 
bu kolonide tecrübe etti. Fikirleri ol
pnlaııtL Tecrübesi arttı. lnsanlan 
kullanmağı, insan kütlelerini idareyi 
öğrendi. 20 sene sonra 1914 sene
sinde 45 yaşında memleketine dön-

V aktiy1e Hindistan-da Halk Tabakaları Arasında 
Bir llah Gibi Tapılan Bu Adam, İngilizlerle Uz
laşma Sulbü Akdettikten Sonra, Yerliler Gözünde 

Eski itibarını Kaybetti. 

sonra da Gandi yerlilerin gözilnde 
eski itibarmr kaybetti. 

Gandi münzevi bir kasaba olan 
Wardhaya çelı:lldi. Hir.distanm 72 
yaşında olan, bu esrarengiz ihtiyarı, 
sabahlan 4,30 da kalkar, dua eder 
-ve sonra hava iyi veya yairourlu 
olsun, yürüyüşe çıkar. Şafak söker
ken ve yatısı vakti olmak ti.zere gün
de iki defa dua eder. 

Hinttncrln bir llAh gibi taptıkları 
bu adam katiyyen et yemez. Hatt! 
pişmiş yemek yediği bile nadirdir. 
Bir fincan keçi sütü, biraz hurma, 
bir ÇOrbatkaşığı çorba. bir kaç tane 
ceviz, bir iki diş sarımsak, bir ta
bak doğranmıış taze sebze ve bol 
meyve onun bir sef«lik yemeğini 
teşkil eder Sabahtan akşama kadar 
ziyaretçi kabul eder. Yalnız pazar
tesi günü silktlt günüdür. O gün ka
tlyyen hiç bir şeyle uğraşmaz. Ga
yet az paraya fötiyacı vardır -ve onu 
da kendisine merhamet Teya hürmet 
edenlerin gönderdikleri sadakalarla 
temin eder. 

diler. Fakat Gandi çocuğa tavuk: 
suyu verilmesine mani oldu; onu 
doktorların elinden aldı; banyoya 
koydu, sonra portakal ıuyu içirdJ. 
Yavrucağızın atc3i 39 a çıktı. Bun
dan ötesini Gandinln aizmdan din
leyin! 

"Endişe etmcğe başladnn, birbiri
ne zıd fikirlerin pençe!lfnde kıvranı
yordum. Ebeveynlerin kendi mez -
hC'Pleri uğrunda çocuklarını fedaya 
ne haklan vardı; Fakat Allah, ço
cuia da, böyle bir vaziyet karımn
da kendime yapacağını tedavinin ay
nini yaptığımı görerek memnun ola
caktı, Evliidımın hayatı Allııhm e
lindeydi. Gece yansrydı Motil!l'in 
karyola!tt başında oturmuş. bu :r.ıd 
fikirlerle kafamı patlatıyordum O
nu yaş çarşaflara sarmaia karıı; ver 
dim, Basma yaş bir havlu koydum. 
Bütün vücudü, k•zgm bir demir glbl 
ateşler içindeydi. Hiç ter yoktu, 

Fena halde yorulmuştum Motilil'i 
annesine bıraktım ve dı~any::\ hava 
almağa çıktım. Şafak söküyordu 

Düşünceleri ve iisltlbu şahsma mah Yoldan geçen tek tük kimselere bak-
611stur. Genç arkadaşı Nehru'nun mıyordum bile. Yalnrt mütemadiyen 
annesi öldüğü zaman gönderdiği ftl kendi kendime: "Bu hntihan devre-
tclgraf gayet enteresandır · 

"Anneniz şerefiyle •uad~. •erce:-- sınde, şerefim senin elindedir, ya Al-
,,_,, .. "T lahıml,. D!ye söyleniyordum Kıs" 

dü. le öldü , Örnek anne ve zevce icB. · ._ bir müddet sonra e-ve döndüğüm za-* * * , . ....._ - Kadınlarnnız örnek alsın. Sevgiler... man kalbim hTZlı hızlı atıyordu , Dı 

G
anc!i kendi t w k b Konuısması gayet tathdır. Kareı- ha henüz odaya -trm!•tlm ki Mo-

opragına aya as- smdakinln haleti t'1lhiyesini gayet tilll: 
61 

" 

tı:ktan sonra, bir aene memle iyi kavrar. Eğer lı:onu!ltuğu adamm 
ketfni dolaştı, Hindistamn dahili ve - Geldin mi baba, dedi. 
harici vaziyetini tetkik etti Halkın yorgun oJduğumı gorurse hemen - Evet, yavnım. 

kat k 'ldi mahk el .d ciddi mttnakaşayı brralrır ve işi ala- - Kurum beni ~ar, yan--orum 
avu 1 esı • em er e onla ya döker. Zekidir, başlı:alarrnı dü- 1<un '• 
rm davalarını bedava olarak takip - f - Terliyor musun, yavrum? 1 
etti·. 1915 ıenesı"nd.. Ahmetabat'da :ıunilr, ak:at hazan bir prensip uğ- S J • d • lı: b f '--.. da d h . - u çın eyım, uzum en , ... ,r- I 
bir yetimhane açtı. Burada aç ve ::aya 

8~:ıa::c aF olabilir. Sa tar. 1 
fakirleri himaye etti. Artık Hindiı Alnmı tuttum. Ter içindeydi: ha-
tanın her tarafında ismi dolaşıyordu. ıo yaşındaki oğlu Mob1il tifodan raret düşüyordu. Allaha teşckkfir et 
Ona bir ilfilı gibi tapınağa başhyan sonra zatürreeye tutulmuş, ateşler tim. Çarşaflannı çıkardım, vücudü 
halk, kendisine Mahatma "büyük içinde yatıyordıı. Doktorlar çocuğa nü kuruladım; tekrar yatağına yatır
ruh,. likabrnı taktı. gıdab maddeler Yermek icap ettiğini dmı.. ve ıonra perişan bir hıtlde ben 

Biiyük harbin sonunda Hindhıtan 'V'e terbiyeli tavuk 1tıyanun Moti!4l'i de onun yanma yı:lnldrm. B:ıba ev!St ı 
De İngiltere arasıdalrl siyasi vasiyet kurtarması ihtimali olduğunu söyle- koyun, koyuna uyuya kaldık. 
eon dc:rccc nnzik bir safhaya gir-1---------------------------

mi:ıti. , ,. ••••• , ••••••••••••••••••••••• llıı. 
Harp esnasında Hindistan İngil- . . 

terenin yardunma koşmuş, deni% a-ı Sayısız Mılyonlarm ... Eşsız Yıldızlann_. Büyük kudreUerin .. 
şrn, ı, 2ıs.ooo kişi göndemı~rt. o Birleşmesinden yaratılan san'at abidesi; 
zaman~ar. Gandi de. dahil olmak Ü- T {j R K Ç E 

s:s ::-;~:: ~:~~~i~:1 

K L E O PAT R A 
tindeki hakimiyetlerini hafifletecek-
lerini sanmışlardı, Halbuki lnıillz. 
ler Hintlileri hayal sukutuna uğTat- j 
tılar onlara idare sisteminde istedik
leri serbestller! vermediler. Halk coş 
muştu. Hintliler, milli hükrımet kur
mak istiyorlardı. Gandi milliyetçile
rin başına geçti ve bir grev ilin et
t1. Müslümanlar bile ona iltı1ıa.k et
tilec. 

**-li Gandi btr ibtll9.lin gehnd ihcre 
olduğunu görmüı;tü; halka yol 

gösteriyordu. O istediklcTin! şiddet 
ile, 1ı:an dökerek değil, şiddetsiz mıı
k:aveınet g-östercrck elde etmek ta
raftarıydı. ZatC'll esrarengiz ve ruhl 
kuvvetlere fazlasiyle inanan Hintll
Jer "~iddctsiz mukavemet., fikrinde 
sonsaz bir cazibe gördüler. 

Dünya tarihinin a~kla harbi birleştiren en güzel romanı .. 
İhtişamın baş döndüren, azametin en parlak misalidir. 

Bu Harikayı Yarın Akşam L A L E de 
aikışlamağa hazırlanınız. Numaralı yerler satılmaktadır. 

Telefon: 43595 

Bu 
LALE 

Film 1 Z M 1 R ' de 
ve TAN Sinemalarında 

••••••• Ayni zam.anda gösterilecektir•••---~ -----
ŞARK sinemasında 
Bu Perşembe Matinelerden itibaren 
Çılgın Bir Macera İçinde Güzeran Eden Ulvi 

Bir A§k, Büyük Bir Sevgi 

SENİN GİBİ BİR KADIN 
BRIGITTE HORNEY 

JOACHIM GOTTSCHALK 
SeTen ft sevişenlerin candan takdir edecekleri aşk, gençlik 

( ŞEHiRDEN RÖPORTAJLAR ) 

Ticaret Aleminde 

3 

TAKViMDEN 
BiA YAPAAK 

Uydurmasyon 
Aleminin 

Toptancıhk ve Perakendecilik Geniş U!~za~~aJ~u~NAY 
İ~in Bulunan Yeni Bir Usul Gazetcdllfin en 8nce andan ııfatı 

haberciliğidir. Efkln umumiye 
ile kaynaşması, ona tesir etmesi, ona 
temsil etmesi yahat okuyucularını ci-

M ühimce bir yekdn tutan bir aksata-Dostuna bir içyüz ıendirmcst sırasında ontarm haklarmı 
müdafaa etmesi, •e'hasıl kuvvet -ve 

anlatan direktör - Bizim meslekte ayıp değil marifet kudretine ait bir hüviyete blirtınmesi 
3ayılan bir dinl,eme _ yorulmadan ele geren bir mevzu habercillflnden ııonra celir. Gazeteyi 

l' alan adamın lllı: sözil şudur: 
Hem toptan, hem ellerde ııatıı yapıl- - Bakahm Ne havadis var1 

perakende satış G Ya.zan~ dı mı, totltan fiyata Bu bakımdan esas künyesi "'hıber-
yapan bir ticarctha- alınırdı Şimdi o da cilik, olan bir guetenin bu ,ubeye 
neden mühi~ce bir SAiD KESLER volı:, Devlet fab - çok ehemmiyet vermesı l!zımdır. Ve-
yckO.n tutan hır aksa. rikatöre yüzde 14. rilen haberlerde uçurma. ~iıslrme, hat-
ta yaptım. Bana pe- toptancıya y U ı d e tl hazan aşırma b4le olabilir fakat 
rakende hesabi.ylc yapılan satııt. top· ı 10 veya 15, perakendeciye de yüzde uydurma olmasma ccvaı yoktur. 
tan satış hesabiyle sayılsaydı ve bu- yirmiden yüzde elliye kadar klr bıra- Masa başınrn açacafı geni, ufukla-
na göre hiç değilse satış fiyatından kıyor nn hayali g81gelerini gazete sütunla-
y{izde on tenzilat yapılsaydı oldukça Haİbulı:i Cabrikatör; rma aksettirmemeli. 
ehemmiyetli bir meblağ kazanacaktım. - Yüıde 14 beni (dare etmiyor, Dün, bütün gaıetelerde 16 Mart 
Bu tenzilatı yaptırabilmek için mUes- diyor. Devletin maliyet fiyatı hesa- şehitleri hakkında yapılan ihtilalden 
sesenin direktörüne çıktım. bı ile benim maliyet fiyatı hcııabım bahsedildi. Bu on altı mart t11rihl 

Direktör bir dostu ile konuşuyor, dcğiıiyor. Devlet könıfirü 21 lira- memleketi çok nkrndan ilgilendiren 
ona hararetli hararetli bir şeyler an- dan hes&I' ediyor, halbuki ben 21 li- bir gündilr. En 8nemli, en canlı hl
latıyordu, o kadar dalmıştı ki beni radan kömür bulamıyor, el altından dlselerln arasında onun ehemmiyetli 
göremedi. kırk liraya alıyorum. Devlet makine bir mevkii vardır Bövle olunca ba 

İki kişinin konuşmasını onlarm dal- yağ nı şu kad•rdan henp ed:yor, ben ihtifal ucurmaya şlşirnı,.ve aşırmaya 
gınhğından istifade ederek dinlemek o fiyata bulamı-vor, el altından bu ka- hele ııydurmaya hiç gekmez. 
ayıptır. Fakat bu biıim meslekte a- dara alıyonım. Neticede bEltUo bunlar Böyle olduğu halde dünkll cuete
YIP defi!, marifet sayılır. Mesleğimin maliyet fiyatını yükselt'yor. Maliyet !erden birinde ihtifal tafc;llitmı o'ku
bu hususiyetine dayanarak mevcudl- fiyatı yükselince de yüıde 14 ~ir be- duğum zaman hayretler içinde kaldım. 
yetimi belli etmeden kona,ulanlara sabı şöyle dursun, bu yürdc 14 ma•. ..Saat on beşi çeyrek geçe meras'me 
kulak misafiri oldum. Bir içyüzil an- liyeti bile 'kurtarmıyor. ba<ılanmııı: merasimde vali LOtfi Kır-
latılıyordu: - Nasıl oluyor da fabrika işliyor. dar da hazır bulunmuştur • ., 

lif.. lif.. lif.. Zaranna fşleyemer n.. O dakikada vatı Lfttfl Kırdann zi-

Her çcıit malda bir yülaıeliı var. 
Bu yüksellı ylirde ıu kadar 

veya bu kadar diye ölçülemez, En 
azdan yüzde üçyüze 10 kuruşa alınan 
mal en az 30 kuruşa satı'tyor. Bazrsr 
da yüz lı:uraıa aranıyor da bulunamı-

- Tabii zararına işlemez. Fabrlka- raat seferberl'ği dolavisiylc Sll'vıide 
tar de kolayını buluyor. Ya fa.tura bulunduğunu yine ayni gazetenin iç 
harici yüzde beo bir klr atıp mal sa- sayfnrndaki sehlr haberlerinden öf
tıyor, yahut da bir maf,aza açıp pe- reniyoruz. Vallmlı!n faalfy,.tini h .. pi-
rakende !atış yapryor. miz blllvorur; fakat refikimi:z: bu fa-

- Birinci şelr.il tehl!keli. İkinci ıl.iyeti daha etraflı bir şekilde anlat-
şekle gelince biraz zor... mak için ona bir dedoublement vftııi 

yor. 
Eskiden fabrikalarda, yahut birinci (Devamı 4 UncOde) 

................................ 
ÇENBERLİT AŞ sinemasında 

Bugün Matinelerden itibaren 
Z büyük film birden 

1 • BEYAZ TABUR 
TüRKÇE SÖZLÜ ve ŞARKILI 

Afrikanın ateşli ve korkunç sahralarında müthiş bir kasırga ... 
Arkadaşlık ... Mücmiele .•• Fedakar11k ..• Avrupanm lüks salon. 

farında aşk maceralan .•. İhtiras .•• Müthiş ve muaz:r.am sahnelcı 

il - Pariste 3 Ay Mütemadiyen Gösterilen Gayet 
Hissi ve :Müessir Fransızca Sözlü Şaheser Filmi 

BİR DOKTORUN ROMANI 
Bir kadın öldürüyor ... Bir erkek onun yerine cezasını çekiyor. 
ve bir cinayetten büyük bir aşk doğuyor... Böyle hareketli. 

kuvvvetli mevzuda olan bu filmi yara~IAr 

CAMILLA HORN MARIY A 
AnderQas+ ve Albrecht Schoenhals 

'-------------------·'~ ~ ........... .. 
Bu Akşam MELEK Sinemasında 

En yeni danslann .. En sevimli cazlann .. En güzel musikinin. 

En güzel dansözlerin .. En eğlendirici mevzuu .. En tabii renklenr 

gözleri kamaştırdığı ... Ruhu okşadığı... Şaheserler şaheseri .. 

ARJANTINA 
BETTY GRABBLE 

CARMEN 

DON AMECHE 

MIYRANDA 
DiKKAT: Bu gece için loca ve numaralı koltuk kalmamıştu. 

Müteakip geceler için şimdiden bilet verilir. ----· 

lkilllcşme baasaıı da bah§etmiı ola.. 
yor. 

Sehltlerln hatıralarrnı anmak için 
'üktlttan sonra şehir meclisi basın
dan Bay Ziyanın bir b'tabede bulun
duğundan bah~t!dlliyor İhtlfalde şehir 
meclisi liza!ımdan Ziya n!mmd!I blt 
zat ne bulunmuş. ne d: nutuk vermlş
tir. İlk !il5yllyen Em!nönO HalkC'VI 
ref!ıi Yavu:z: Ab1dan olmuş fakat o da 
kendisine atfedilen cümlelerden bils
bUtfin ayrı bir nutuk söylemiştir i
kinci o1arnk ~öz söyllyenln şehir mec
lisi lzasrnctan Sım Enver Batar. 
olduiunu blllvoruz. En sonra kürsü
ve çıkan Un!vf'rsltell gencin s8v1edl~ 
.,utuktıı rlkrf'dllen cümlelerden hiç 
'lirisi yoktur. 

Bu itibarla refikimizin ihtifal taf
<tllltmt mil'$ııhedeye ve İ$1tmlye lsti
'lat ettirmtdi~ini anhyonız. Hıılhuki 
1htffal hakk"nıfo tafııllat hrrsma dfüıül
-nemiş 01 -:ı-vd1, mesele b5yle bir saf
haya dökülmez n ortaya tashlbl güç 
ı,;r vanlrshk kümesi çılı:mazdı. 

Cahilin biri bir İran bocasma mü
"acaat etmls: 

- Ey ahurf Demiş Hangi vetidit 
'<I lcrz kardeslerinin hasedine afrayıp 
rlenize atrlm~tır 

Hoca Yusuf -vakasma alt olan suale 
.;u cevahı -vermls: 

- Behey h:ıne• hnrayıt Ben ahur 
ılefilim lhunt'um: vtli d .. fll nf'btdir; 
kız kndeıılerf delil erkek kardf'sleri
ıfir; dcnlTe d,.ii! 'kuvun atılmıştırı 
ı,ııngi y-anll'!lhğr "6':e1tevlm? 

MEVL'OD 
Merhum zP.vclm ve pederimiz Mel1-

'T!ef Ferit $eTbetchıfn ruhu lcfn 19 
!\fıırt Persembe ırllnO Mııck:ada Teş
-ikiye camlinde öıile namazmdan son 
ıı MevltldO Şerif kıraat oluneca~m.-

-iıın merhumu seven dost ve ahbnpla
rTn ve nrzu edenlerin mezkfu g{lndo 
teşriflerini rica ederiz, 

Refika• ve evlltlart 

M EVLO D - Sevgili esim Kadriye 
"'.rlrurun ölOmQnOn ktrkmer gQnüne 
trsadOf eden 19-3-942 Per$embe gü• 
.,n öğled~ ıonra ikindi namazmı mü• 
1eakfrı Fatih camllnde mevlQdO okuna 
'"ııfmdan sayın meslektaş ve dostları• 
'Tlfn, arnı eden dindıışlanmm teşrif• 

'erini rica ederim, Fıtlh Aıkırllk ıu
""ııl bısl<ıınr Vırbav Zlva Erküı , 

, Coşkun ve içinden çelen bir rağbetle İstanbul sinema severle. il\ j 
rini teshir edecek senenin en büyük içtimai ve ahlaki filmi 

Türkçe sözlü ve şarkıl 
Filmlerin en güzeli 

Milli kongre Gandinin rlyasetfnde 
toplandı. Biitün mmet bir •şiddetsiz 
muka'V'C'!Dct,, ıteferbcrlfğlnc davet e
dildi. Mnliyetçi lflnthler İngili% * 
,.ıarma ~ boykot nan ettltcr, 
ççcuklarmr hüldhnct mekteplerinden 
aldılar; -vergi vermediler; ve ~li 
tezgahlarda dokunan pamuklu bez
lere rağbet gösterdiler. Fakat faz!a 
coşmuı ofan halk bununla iktifa et
medi. Bir giin kızgın bir halk ka
labalığı polislere hücum ettiler \OC 

onlan döverek öldürdftler. Gandi 
laıtiyyen şiddet göstermek taraftan 
değı1di. Halkın hcnttı "şiddetsiz mtt
kaılremet siyasetim,. takip edecek se
vi:ıııeye gelmeli~ söyledi voe açlık 
gt"eVlerinin birincisine başladı, 1922 
de tevkif edildi, fakat yine serbest 
bmıkıldL Bu tan1ıten itibaren Gandi 
teessiiritnü gerek kendi taraftarla
nna, gerek İngı"Jizlere açtrk grevie
rtne baelamak suretiyle ptcriyor

\ıı ve neş'e filmi (Fransızca sözlü) 1 

~------------------------. ! 
YIKILAN YUVA ~ 

BAŞ Rolde Saadet. Yuvası filminin Fatma Ru·· +·· Dılber Yıldızı S U 

ALI BABA ve 
Kırk Haramiler 

da.. 
Çok ilindar !ıh- bdnı otım mme... 

sinin bu hususta Gandi üzerinde 110~ 
dıerece büyulı: teırirl ohmıştar. Hin
du dl.nmde olan annesi bütün dini 
omçlan tuttuktan maada, Udde bir 
ara onıçlan tutardı. Bir gün evde 
btr şeye lrn:an armesi, güneş ÇJktnca
:ya laıdar oruç tutmaia karar 'Verdi 
Tesadüfen bit- hafta mütemadiy~ 
yağmtn' yağdı. Bütün f!'l1 batkı heye
canla güneşin ııçmasmı beklediler 
ve ancak bir hafta sonra güneş çıktı 
ğı raman Gandlnin annesi onıcunu 
bozdu. 

En nihayet 1937 ıenestnde Gandi 
İngittztcrte bir uzlaşma sulhu ak
dettl. Fakat 1fr cı:ık kuvvetti mil
Iiyetçi!oec, 'ftl bu arada Nehra, bu 
tız!aşmayx ftabm etmediler 9'C Gan
dlyi şiddetle tenkit ettiler. Onlar 
İngflizlcrle kısmi bir anlaşma değil, 
Hindistan ljçin tam istiklal istiyor _ 
lardı. Hindistan davası, bu uzlaşma 
ik-1ıalkdilm~ ~Jai. O .gjind:a 

Yarın Akşam SARAY Sinemasında 1 

Dünyanın en meşhur t.enonı, SCALA de 
1 

Mll.AN'nun en 
TÖRKÇE SÖZLtl-TÜRKÇE ŞARKILLREVOLti ve KOROLU 

Eşsiz Müzeyyen Senar Koruervatavar Necmi Rıza 
okuyucumıız bıımugannlııl 

ELHAMRA'da , ________ _ 
güzel sesi 

BENJAMINO G 1GL1 
Besteklr Tanburi SalAhaddin - Kemani Nobar ve 36 kişilik ,. K A D 1 K O Y 
muazzam saz topluluğu. Musiki mürettibi kemani Sadi Işılay 

Zengin mizansenli ve büyük aşk meıvzulu 

SEVDiGiM KADIN 
Filminde ROI\IEO ve JULİETTE - L' ARLESİENNE,i ve en 

pzel NAPOLİTAİNE ROMANSLARINI okuyacaktır.. 
Herkesin hoşuna gidecek şarkı ve aşk filmi , __________________ , ____ ,.,,,, 

M~~in~':~en TAKSİM sinemasındo 1 

~----·--·-----------------' ı- Çarşıkapı ------· Şehzadeba~ı -
AZAK TURAN 

Bugün Matinelerden itibaren mevsimin 2 büyük filmi birder 

,_. .................. la!l ... .--........ ~ ı 1 • KIZIL SİLAHŞORLAR 
Türkçe sözlü büyük a~k macera sinema romanı 

Bugün O P E R A Sinemasında 
M1K.EY RQONEY ve JUDY GARLAND'm 

Y arattıklan en güzel şaheseri 

~KONGA. 

1 
Kanlı ihtıraslar, harikulade sergüzeştler filmi. tarihin entrı 
kalar dolu bir sahifesi, aşk sahneleriyle kaynayan şatolanr 
iç yüzü. Şövalyelik devrinin en parlak cengAverlik destanı cid 

1 2 _d•TEHi.i KELf ·seYAH .. AT 
Aynca: 

KARTAL PENÇESi 
\ Baştan başa aşk, muzik ve gençlik filmi 

••••' hdihama meydan ,·ermemek için lütfen tam seans saatlerinde, 

l ~------ gelinmesi rica olunur. . 

OPERA 
Sinemasında 

Konservatuvar Orkestra 
tarahntbn 

BEETHOVEN GECE! 
YARIN AKŞAM 

Biletler Opera sıneması gı 
sinde satılmaktadır. Numa 
rah koltuklarınızı evvelde 
remin ediniz. Telefon· 60R '-' ___ ...... _ 

Şt:HIH l 1 \ A 1 t<W· U 
DRAM lllSMINDAı Ba •lııam ı.so 4-

PARA 
11.0MEDI ltlSNh Bu akıam •Ut 20,SO ı 

OKSR n 80JCIS 
Bu~n ıaat 14 de COCUK OYUNO 

······················~ 
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Şehird~~ ... ~~ı:c:~!:~ 1 L~s~~~'.~~ .... ~:~~ri 1 
- IBç de ıı:or değil. Bir kere bü- PIP!lde teimen o . Nıırl ot. lbaan 322 (44379) 

tun fabrikalar fabrikalarda satıp k:nl " .. Mehme tof. Ha.an Cafalyaa 
, 328 (51768) 

d ı;nuş bulnnuYQrlar. Kumaş fabnka- Saffet oi. llh.nml 33S (61786) 
lannr ele alnlrm. Hepsi bir satış ma- M. Kemli of. Muhlttln 335 

gazası açtı. İpek.iş, Kula, Karamürsel, ~.~~)Tunç htanbul 329 

h srh hcpsinın bir astııı mağazası var. <51669>dl f ... 
81 A. Hom o .... .,...n rsen 

Bunlar bu magazalarda satış yapmak- 321 (61800) 

la yuzdc on beş toptncı, yiızdc yirmi M. Yatar of. M. Milnlr 320 
• (52134) 

~ kcndecı ldirmı kazanıyorlar ve ., ., Aaım of. Abdurralunaa (1367) 
böylece işlerini kurtarıyorlar. Levazım Tefmenl Su•t of. Sadık 3~ (53143) 

A l d " f\u aubaylana acele ıubere müracaatlan - n ayama ımr.. ıan olunur. 
- Ani tayım, McseUi bir kumaşın + 
1 ku D 1 f b · BEŞIKTAS ŞUBESiNDEN: Emekli plva· 

ma ye~. 100 nıştur. ev et a ı:- de Yarbayı Tevfık Omer (315·71) in cok 
k tor lÇln 14 kuruıı klir kabul ctmı- acele olarak .,,berıılzc milracaatı. 
yor ma? Dcnıclı: lci fabr kator bu ku-
ma toptancıya 114 kuruşa verecek
tir. Toptana üzerine ıs kuruŞ kftr ek
i yecck, kumaşı 131 kurusa pcrakcn
dec ye satacaktır. Perakendeci de 
y :ı:dc yirmi kir ekliycrek 157 kuru-
a muştert1e satacaktır. 
İşte fabrikatör bir pcrnkcndca ma
zası açıp mü5tcri ile: doğrudan dot-

Voleybol Maçları 
Dan Eml.n6nll Halkevl jimnutlk ulonun· 

da 7apılan kuı okullan voleybol maçtan ne 
ticelerinde Camlıca llsed 12·15. 15·6. 15·12 
Cllmhuriyet lisesine lnllnQ lisesi IS 5. 11·15. 
15·12 lst. kız h•eslne Erenltöy lisni de 
15-S. 15-2 Bofuıcl füesini ~ıımlıtır. 

ruyn temasa geldi mi malı 114 kuruş TOPLA1. •TD.AR: 
yer ne 157 kuruşa satmak fırsatım bu- ---------
luyor ve bu su.::ctle de işini kurtarı- Hil3.l Klübünün Kongresi 
yor. Yanı fabrikasını işlctmcğc mu- HiLAL GENCLIK KLUBU BAŞKANLI· 
v f k oluyor. GINDAN: Nizamname maddelerinin tldıli 

ururf clirQ!dOfilnde.n önUmllrdclı:i P••H ırO· 
- Bu vaziyette toptancı mal ala- nll aut ıo da fevhUde bir konırre akdine 

mıyor demektir. karar vernmiıtir. 

- Alamaz olur mu? O da geçine- * 
cck, onun bi de ,oylc oluyor: 1 TURKTYE TURING ..., OTOMOBIL 
Fabrıkatörün mağazasında toptan fi- KURUMU - Turlnıı ve otomobil kurumdu• 

aenelık heyeti ıs Ni•an cumannl 15,SO 
ya ına yani 131 kuruşa mal alıyor, i- Tepebapnda (Halkninde) toplanacaktır 
1: cı el toptancı vazlyetınc geliyor. 

131 kuruşa yuzde IS toptancı zammı HALKEVLERINDE: 
e ycrck malı 150 kuru a pcrakcndc-
cırc satıyor, Perakendeci de buna FATiH HALKEVINDEN: Sutıelerln acne 
y ne yüzde ıy;rmisın.i ilave ederek ma- Uk ıedm toplanuaı puu ıraııa .varılacaktır. 

1ı 180 kuruşa muşteriyc veriyor ve 
b tun bunlar kanun daircsınde fatu- YENl NEŞRiYAT: 
al satışlar halındc yapılıyor. Kimse 

de ses çıkaramıyor. Bu iş yalnız ku
maşta dcğıl, her çeşit eşya üzerındc 
boyledir. 

,Mu~teriyc gelince, fabrikanın ma
l: sından almak, dıter pcrakendc
c crdoı almaktan karlı olduğu için 
ı ter stemcz fabrika mı ğazasını tcr-

h edıyor, 

L fıo burasında direktör başmı 
kaldırdı, beni gôrdu ve sordu: 

- Ne ıstiyorsunuz? 
1 tediklcrimi anlattım. lmkansızhk

bahscttt. Konuşulanlara istcmc
kulak misaf n olduğumu ve ne-

ed de istediğim tenzilatı yapma
nın mümklin olabileceği kanaatine 
'\/ dıgımı &liylcdim. DircktOr, anlat
t ki rmı yc:nJ baştan anlatarak kendi
s nın :fabrikatör değil, bırıncı el top
ta cı da değil, ikinci c:l toptnncı va-

yctındc olduğunu, • pcrakcndecı karı 
alın dan satıJ yapbğını :lsbata kal-

HUKUK GAZETESi - TQrltce - Franoız· 
ca olarak sekiz aenedenberl Cev;ıt Haklcı Oz· 
be:r tarafından neıredılmckte alan HUKUK 
GAZETE'ılnin dllrdllncO cildiııln 53/54 .na· 
maralı nQshalan zc:n•in mOndcrecatla lntııar 
etmlıtlr. 

* MEYVE iSTATiSTiKLERi - htJtistlk 
Umum MOdUrlQlQ bu namda bir eser nt'ırey· 
lcmlştlr. Memleketımlzd_e ilk del• olarak nrı· 
redılen ve (140) .,yfadan baret olan bu eser 
vıllyctler ve !tanlar itibariyle ı937, 1935 ve 
ı 939 ıenelerlnde Uıllm, incir dahil olmak Qre• 
re ba'1ıca (25) nevi meyvcnın ağaç adediyle, 
tahmlnJ iatıhaal miktarlarını ve aynca mahalli 
fiyatlara gllrc ~cllerıııi ıı:liıtcrmektcdır. BO· 
tlln bu _,,,..ıerın kıymetleri (120) mi!yon 
hra kadardır. Bu bedelin ( 4 7) milyon !•rası 
lisOme, (16) milyon llruı fındıfa •. <?> mılyon 
lirası elm•:r•, (6) milyon lira.u ıncıre. (S.5) 
mllyou lıruı armuda, (4,S) mıl,von llrasr por· 
takat. aittir. 

Eıer, allkadarlara bedehlz olarak veril • 
melı:tcdir. 

kılitı. Fazla ısrar etmedim. • Çünkü 
ona yaptırmak istediğim tcnzı"latı. ko
nuştuklarını yazmak suretiyle yazı 
parası olarak temin edeblleceiimi dü
şunmüt. y~ yorulmadan bir mevzu 
ele ıeçirmlştim. 

48-••SÜMER BANK 
D E R i ve K U N D U R A 

Sanayii Müessesesinden 
Beykozda Fabrikamızda '10 - 80 bin kilo kesilmi~ kfüıele 

mcHutmr. F..n azı 50 O en çoğu 10000 kilo olarak satılacaktır. 
TaHplerln bu köscleleıi gördOktcn sonra alacaktan miktarla Fiyat-

ı mı en son 2/4/942 tarihine müsadil Perşembe günfi saat 11 de Bey
azda Mües.;cse T.iearet Şefliğine bir mektupla blldırmeleri ve taleple 

m tenaslp teminatlannı da tevdl eylemeleri ı.Amndtr. Taliplerin ala
caklan kösele parçaları mevcudun tamammı karşıladığı takdirde, ııa

yapdacaktır, Taliplerin verecekleri m yüksek fiyat milcıısesemtzce ı 
ddi l~ görfildüğll takdirde satış bu fiyatı knbul ~enler arasrıı· 

mcvcnt- köselenin taksimi suretiyle yaprlacaktır. 1 
4-~!lml!lm!llm.................... ' 

· nşaat Fen Memuru Aranıyor 
Demir ve Tahta Fabrikaları 

Türk .Anonim Şirketinden 

' 

Na!! Fen mektebi fns::ctı kısmından mezun ve asgari 10 senelik 
t rubesi olduğuna dnir vesntk ibraz edebilecek bir inşaat Fen me
mururuı llıUyacnnu vardır. Fabrikamtzda kendisine verilecek vazife 

at KontrolörlOğfidilr. Taliplerin evrakı mQsbltelerlylc birlikte 
F brr..amız MudQrlyctlne m!iracaatınrı ilAn olunur. 

,_ SAYIN DOKTOR ve ECZACILARA -
Halkımızın Dikkat azarına : 

ASKA İTİN, EFFERVESAN 
ı 1lpE, BARSAK, KUl\f HASTALIKLARIN i'.KARŞI 
Kull ml n iUıcımı, bu kere mcv,ıdt iptldniyesl gcldiğt clhctle mebzul 

1 dıırda Ecz ne ve Ecza Dcpolarmdıı bulunduğunu saygılarımla 
rzedcrlm. 

111 A. EŞ'ET USI\IAN Laboratuvarı, İSTANBUL "' 

B A L o 
lstıınbul Verem MOcadclc C~mlyetfrtden: 
1 - E babı mucbırcden dolayı tehir edilen Cemiyetimizin balosu 

~l 3.942 Uın"hıne raslayan Cumnrtesi günü nk§amı Tak&im Bclediye ga
nd::ı icra edilecektir. 

2 - Evve c tcvzı edilen davetiyeler muteberdir. Yeniden davetiye 
1m k nrzu edenler cemiyetimiz merkeı.lyle İpek ve Mclek sinem lan 

r ne muracaat ed b lirler. (3512) 

Devlet Deniz Yolları lıletme idaresi ilanları 

taznm po ta scltrleri yolcu rıııvlunl::ırm:ı 1 Nisan 942 Uırlhlndcn 
n yUzdc on zam yapılmı tır. Acentalarıma.d n izahat alınabılır 

(3388) 

EmlnlSnU Kaymakam ve B. Ş. MüdürlUğunden: 
T ht kalede Uzunçnrşı caddesinde kfiln Fincancı hanı namlyle entlan 

m ok ğa çöken istln t duvarmm tehlikel! k~l rının yıktı
hıplerine ihtarname yazılmak istenılıniş ıse de adreslerinin 

n h ıl ol mı trr. 
du t r h il ndun itibaren bir hııft zarfınd yıktlarak 

t kdirdc i.lır kaza vukuuna m hnl kalmaması ıçin 

BAŞ. DIŞ. NEZLE, GRiP, ROMATİZMA. 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
leabınifa Günrle 3 Kaşe Alınabilir. 

lran Başkonsolosluğundan ı 
Nevruz bayramı mfinasebetıyle 21 

Mart 1942 Cumartesi gOnQ saat 10 lle 
12 arastnda İran Başkonsolosu B. 
Golnmreza Nourzad tarafından İran 
Kolonisinin t<'briklıtmı kabul edecek
tir. 

Sulta nah met birinci sulh hukuk 
mahkemesinden: 

Ahmet oğlu ismet ifo Hafız Allnin 
şayian müstereken mutasarrıf olduk
ları İstanbul Küçük Ayasotya mahal
lesi Kadlr~a llmant ve kfttlp Kasım 
Sinan caddesi eski (20-23) ve yeni 
(26-28-51) kapı ve (252) kiltüğü ve 
(73) pafta ve (141) ndıı ve (13) parsel 
No. lu ve (105 50) metre murabbaı 
Klıtip Sinan mahallesi hayratı sairesl 
vakfmdan kareli Jkl dUkkfını mü~
trmil hanenin: İzalcl şuyuu znnnındıı 
füruhtu tekarrilr ederek mfizayedcye 
vazolunmuştur. Heyeti umumlyesfnin 
kıymeti muhammenesf (4114) buçuk 
liradır, Birinci açık arttırması (7-4-
942) tarihine müsndif Sah günü sa
nt 14 ten 16 ya kadar icra olunacnk
tır. Kıymet muhnmmeneslnln yüzde 
75 ini buldt•~ıı takdirde o gi.in ihalei 
kat'iyesi yapılacak: Bulmadı~ı takdir
de en son arttıranm taahhOdü baki 
kalmnk üzere 10 gün mfiddetle tem
dit edilerek ikinci açtk arttırması 

(17-4-942) tarihine müsadif Cuma 
ıtünu saat 14 ten 16 ya kadar icra 
kılmatak ve o gün en tok arttırana 
ihale edilecektir. İpotek sahibi ala
caklrlarln diğer alfıkııdarlnrın lsbu 
gayri menkul üzerindeki haklarını 
hususi ile faiz ve masrafa dahil olan 
lddla1'\rmı evrakı müsbltelerl 15 gün 
!cinde bildirmeleri lb.tmdrr. Aksi 
halde haklan tapu sicilleriyle sabit 
olmadıkça satış bedelinin paylaşma-
5mdan hariç kalacaklardır. Mütera
kim bHO.mum vergiler hissedarlara ve 
telll\Uye ve vakıflar kanunu mucibin
ce verilmesi lllzım gelen yirmi sene
lik taviz bedeli ve ihale pulu vn tapu 
masrafları mu~riye aittir. Satış peşin 
para ile ve tapu kaydı mucibince ve ic 
ra ve lflAs kanununa tevfikan icra 
edilir. Arttırma ~art.namesi işbu ilAn 
tarihinden itibaren mahkeme divan
hanesine talik kılınmıştır. Talip olan
ların kıymeU muhammenesini yıizde 

yedi buçuğu nlsbetinde ~Y akçesini 
hAmilen o g{in ve saatte İstanbul Sul-

ı tnnahmette Tapu binasının alt katm· 
da dairei mahsusasmda Sultanahmet 
Birlncı sulh hukuk mahkemesi baş 
ktıtıbine 942/8 No. ile mUracaaUarl 
ftıln ohınur. 

İstanbul İltlnci İtllıs memurluğun
dan: Muflis bir şirkete ait ve Bekır
köyünde Taş iskelesi yanında arsada 
mevcut İngıliı antrasit toz kömOrü a
çık arttmna ile satılacaktır. İsteyen
lerin mahallinde kömürleri görerek 
30-3-942 Pazartesi günO saat 10,30 
da Dairede sntrşta hazır bulunmalarl 
\'e o gün kanuni kıymetini bulmadığı 
takdirde ikinci arttırması 8-4-942 
Çarşamba günü ayni sar.tt~ yapılacağı 
11An olunur. (1198) 

KAYIP - İnebolu şubesinden aldı
ğım askeri terhis tezkeremi zayi et
tim. Yenisini çıkaracağımdan eski-; 
sinin hukmü yoktur. 1328 doijumlu ı 

1 "cbolu kazu.ınrn Abana nahlyeel 
Dul'liun k5yUnden Mehmet ojtlu Ha· 
.an Demirci. 

ZA VI - Emniyet müdOrl{iğfi 4 cO 
şubesinden aldığtm 31/25477 numnralı 
ikamet tezkeremi zayi ettim. Yenisi
ni alacağımdan eskisinin h.t1kmü yok
tur. Yu"a" tebauından Sabetay oij· 
lu Neılm LeYI, 

ZA YI - 25672, 25673, 25674, 25675 
numaralı elonek kartlanmı zayi ettim 
yenilerini alııcağırıdan eskilerin hilk
mü yoktur. Şftll Şılr Nlglr aokalir 
Nlglr apt, No. 10 Albert Sıltl, 

ZA YI - 1181 sicil f()fôr ehliyetimi 
zayi ettim. Ycnisıni nlaca!iımdan es
kisinin hükmü yQktur. Mahmut oDlu 

Muzaffer 

TAN Gazetesi 

ilan Fiyatları 
ltn. 

Başlık maktu olarak 750 

linci sayfa aantiml 500 

3 • • • 100 

.J .. " " 150 .. ____ _.._ .. 
Dr. Hafız Cemar 
(iç iŞLERi MÜTEHASSISI) 

iç hastalıktan mOtehauı .. 

Tal 22398 

.. •• ,4, • ti . 

•KIZILAY CEMİYETi 
lstanbul Deposu Direktörlüğünden 

.Nümune ve şartnameleri depomuzda mahfuz bulunan 

ÜÇ Ci N S DER i 
Sipariş edileceğinden deri imal eden fabrikaların 

20/3/942 pazartesi akşamına kadar (Tatil günleri ha
riç olmak üzere) hergün büyük postane civarında Mi
mar Vedat cadde inde (KIZILAY) hanında Direktör- 1 

'lüğümüze müracaatları. # 

i LA N'I 
Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden 

1 - Karabükte yapılacak 100 işçi evi, yollar, harici 
su tesisatı ve toprak tesviyesiyle kanalizasyon inşaatı 
kapalı zarf usuliyle ve vahidi fiyat esasiyle eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - lşbu inşaat ve ameliyatın muhammen keşif be
deli 699.357.70 liradır. 

3 - Eksiltme evrakı Ankarada Sümer Bank Mua
melat şubesinden 35 lira mukabilinde alınacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 31725 liradır. 
5 - Eksiltme 27.3.1942 tarihine müsadif cuma günü 

saat 16 da Ankarada Sümer Bank Umumi Müdürlüğü 
inşaat şubesinde yapılacaktır. 

6 - İstekliler teklif evrakı meyanında, şimdiye ka
dar yapmış oldukları bu gibi işlere ve bunların bedelle
rine firmanın teknik teşkilatının kimlerden terekküp 
ettiğine ve hangi bankalarla muamelede bulunduklarına 
dair vesikalar koyacaklardır. 

7 - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak 
ihale günü saat 15 e kadar makbuz mukabilinde Anka
rada Sümer Bank Umumi Katipliğine teslim olunacak
tır. 

8 - Po ta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale 
saatinden 1 saat evveline kadar gelmiş ve zarfın kanuni 
şekilde kapatılmı 0Jmas1 lazımdır. Postada vaki olabi
lecek gecikmeler na7.arı itibara ahnm1yacaktır. 

' 
9 - Banka ihaleyi icrada serbesttir. (3250) 

HOLANTSE BANK - ÜNİ N. v. 
ISTANBUL ŞUBESi 

GALATA: KARAKÖV PALAS 

UANSI : MEYDANCIK. ALALEMCI ... HAN 

BÜTÜN BANKA MUAME°LELERI 
KASA ICA~ .:, 

MERKEZi • KÜRASAO 
ŞUBELERi *-MSTEAOAM - AOTTEAOUI - BUEl'IOS Af.RES 

CASIACA~- •ARACA•BO - HAIFA - WILLEMSTAO - ORMüE.sTAQ 

ıuo OE JAHEIRO - SüTOS - 6AO PAUL.Q 

lzmir Vilayeti Daimi Encümeninden 

Buca Yolu Yaptırılacaktır 
1 - Kı7.tlc;ullu - Bucıı ve koşu yolunun 2910 metrelik ktsmmm tami

ratı 13,3.942 tarihinden ıtlbaren 20 giln müddetle ve kapalı zart usullyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (51019) llro (62) kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat mikdarı (3806) llr::ıd.._, 
4 - İstekliler ihale tarihinden en az sekiz gün evvel Turistik yollan 

Mmtaka Miidiirluğünden ehliyet vesikası alacaklardcr. Kesf!ler mmta. 
ka nıildürllı !Önde görülebilir. 

5 - Eksiltme 2 Nisan 942 PetıSembc ğ{lnü s:ıat 11 de İzmir vilAyet 
daim! cncfimen oda5mdıı yaptlacaktır. 

6 ~ istekliler 2490 sayılı kanunun hfikümlerinc göte haıı:rrlayac:akları 
zıırflan ihale g{inil saat 10 a kadar makbuz mukiıbilinde vl!Ayet maka
mına vemıeleri llAn olunur. (1388) (3459) 

Trabzon Belediye Riyasetinden 

ka unl teblıg t mık mm m lm k Qz c i-
(3580) 

İstanbul. Dıvıınyolu No. 104 

1 ı '9.- ,, 

Trabzon elektrik Türk anonim şirketine alt hiS!e senetlerinin ı9n 
mail ynı bilAnçosunda taşıdığı 332 ~uruş kJYr11c:.t1eri Ozerijıden @ gün 
milddetle belediyr.miz namına saım aımnıaşı \ekflr;rilr .. etmlştır. Ellerlnde 
bu şirkete alt hisse senedi bulunanlar 9 1v1art 942 tarihinden itibaren 22 
Nisan 942 gilnO akş:ımma kadar bulundı.ıklan yerl~rdeki TQrkJye le Ban
kam şubelerine müracaatla hAmll olduklan hisse senct1erlntn işbu bedel 
üzr.rlnddn tutarlıınnı almalen ve bu milddetın hitamından sonra beledi· 
'fCCC s;. ttn Rlmma f ine nihayet verileceği filn olunur, (3065) 

l~. 3. 942 

.: .... 
::::: ------~· 

' - 1 

4493-4 
Beyoğlu, istiklal Caddesi No. 302 

Devlet Hava Yolları Um&i_.1 Müdürlüğünden 
1 - Ellzrt Tııyyare meydanında yaptırılacak lstnsyon binası kapalı 

:ı:art urull:vle eksiltmeye çtkarılmıştır. 
2 - İşın mu?ıanımen bedell 49370 lltt 29 ıtunış olup muvakluı.t te

mtnatı 3703 tıradır. 
ı - Eütltme ~/942 PazarteSi gOnQ saat 11 de Anknrad8 Hava 

Yolları meydenmda kt!n umum mOdUrlük binasındu toplanacak komis
yon tarafından icra edilecektir. 

A - Bu işe alt ıe,ın! ve husus! sartnamelerle mukavele projesi ve 
re.simler 247 kurus ımı!tabilinde Devlet Hava Yollan umum mildürlü
&'ünden temin edilir. 

5 - Eksiltmeye ıtreceklerln ihale tarihinden en geç 8 ğOn evvel 
M6naka1At VekAleUne bir istida ile müracaat ederek ehliyet vesikası al· 
malan lAzrmdır. 

6 - Taliplerin tekl?ftmektuplarmı en ~ ihale tarihinden l saat f!V• 
vel eksiltme komisyonuna makbuz mukabilinde vermeleri lOzumu il~ o-
lunur. (3251) 

Devlet Oemiryoliarı ve lfrfıanları işletme idaresi ılanlan 
Muhammen bedelı (15000) hra olan 1500 adet yün battaniye 

(3.4.1942) cuma günü saat (15,30) on beş busuçta Haydarpaşada gar bina
sı dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır, 

Bu işe girmek isteyenlerin (1125) liralık muvakat teminat, kanunun 
t.ayln ettiii vesikalarla tekli!lerlnl muhtevi zarflarmı ayni gün saat 
(14.30) on dört otuza kadar komisyon Reisliğine vermeleri lftzımd!r, 

Bu ~e ait sartnamcler komisyondan par olarak dağıtılmaktadır. 
(3424} 

~ 

Muhammen bedeli 46.000 lira olan 21 adet muhtPJif cins motopomp 
30/4/942 Perşembe günü saat 15 de kapalı zarf usuliylr Anknrada ldnrc 
binasmda toplanan merkez 9 uncu komisyonca satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerln 3450 lıralık muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikalon ve tekliflerini ııyn.i gün s at H de kadnr adı 
geçen komisyon reisliğine vermeleri lllznndır. 

Şartnamele,. parasrz olarak Ankarada malzeme dairesinden Haydar-
pa$ada tesellüm ve sevk şefliğinden temin olunur. (3364) 

Gaziantep Nafıa Müdürlüğünden 
1 - Eksiltmeye konulan iş: lslahlye GOmrfik memur evleri yanm-

da kurutma kanalı ve imlA olup kesif bedeli (169!16) lira (33) kuru&-
tur • 

• 2 - Bu işe ait evrokı mtısb!te sunlardır. 
Keşif hGlAsası, mesalla, sllsllei fiyat cetveli, husust ve fennı şartna

me, eksiltme şartnamesi, mukavele pro,Jesi olup her gün Nafia :Mudilrlll
ğ(lnde görülebilir. 

3 - Eksıltme 3.4.942 Cıima gQnil saat 15 de Gaziantep Nafia Mildür
Iafünde te~ekkül eden eksiltme komisyonu odasında yaptlacılktır, 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulıyle yapılacakUr. 
5 - Eksiltmeye girebilmek lcln isteklilerin (1274) liro (72) kuruş 

muvakkat teminat vermesi ve 942 yılında Ticaret Odasında kııyıt.lı bu
lunduğuna dair vesikayı haiz bulunması IAzrmdır. 

6 - Teklif mektupları 3 nncfi maddede yazılı saatten bir saat ~e
line kndar Nafia dairesine gethilerek eksiltme komisyonu relsllğine mnk-
buz mukobillnde verilecektir. . 

Posta lle gönderileoek mektuplartn nihayet 3 ilncll maddede :razılr 
saate kadar gelmiş olmaRı ve dış zarfın mühilr mumu ile iyice kapntd
mrş elması lftzmıdır, Postada olacak gcc:lkmeler kabul edilmez. (3368) 

lstanbul Belediyesinden 
Laknnt.a, ahçı. kebapçı ve lskembcci dükkllnlartnın sokak cephelerin

deki camekftnlarmda yemek teshir edllınemesi için Belediye zabıtası tall
matriamesliı.in 172 inci maı:ldesfnln 6 mcı bendine (Lokanta, ahçı, ke
bapçı' ve t;kembecl dOickAnlarmın sokak cephesindeki cemaklnlıırmda 
plşn!i• gıdı ft\aldelwlnln teshiri yasaktır. Ve ayni cephelerde yemek llu:ar 
eden lokanta, ah~ k~i'pqı ve işkembecilerin bu yerleri hariçten görill
mlyecek tan.da buzlu veya renkli camla örtmeleri mecburl<\lr) suretin
de bir ·frkranm ilAVest Umumt Meclisin 20.2.942 T. U içtlınamda ta.. 
karrilr etmtştlr. • 

Bu fıkranm tatlhi f1Anda!1 Qç ay sonra meriyet mevkllne glrecej!i f· 
11n olunur. ' (3561) 

Sahip ve neşriyat mtldtlrtl: Balll Liltfl DördüneQ 
Gneteetlik n nepiyat T. L. Ş. TAN matbUSI 
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