
T eapit olunan yeni mahsul 
yapağı fiatleri 250 kurup 

kadar yükselmektedir 

levllecek mahalle mimu
sillerine ücret verilmesi 

muhtemeldir 

Sene 24 - No. HU - l'latl her yerde 1 kurut 

Çoc_u k bayramı y::~~=~'!t- •-;-~-~-=--~y•-;-1-"'-8BL-. -••_•_rı. __ ~d·-
ı ,. ba b lar yapıldı ırmanya a 

Maarif Vekili 8. Hasan Ni Yücel, yramı ir yapılan yeni büyük bir 
. nutukla açarak çocuklann bilgiB yetittirilmesini !::!: !f!i = · akın • muharebe 

ve bilgide Türklüğün esas olmasını belirtti halmacak 
1 Pari. 22 (A.A.) - nailizler biç bir za)'İa Japonlar, Sittaq 

Bucwı Milli Haki.m.b'et B&1J.81D1 ve cle'1rde, 0 zııdlletı, 6deırlDI ~. ıw ~ budur. °"""'!.~f::.; ~~ Pan. ~duhiuun ~- .. ;..amadan •eri dön- vadisinde bir •eL-' 
(Joc1* ıtattam.ıun 1lk gb.Oıdür. Bu hahndM tendi tartblmls blM 1ed ~ ~ ._- _.... . u..ı tobJiiW netnıtmektedid•ı .,.. • : nn 
Bu mimasebetle tehrimlad• de ıa,metU denllr ~.. ~ı!t'-İtiınnelc~- «Almatı orch.u me~lanna dllderini bildiriyorlar ele geçirdiler 
merasim :vapılacaktı.r. Bayezit mtrda- M'aadl VlldJl ta.,,... bll10k ml· rm l*!l8w ,,,,....__. ~ yapdan bir çok auikutlar T• l:t 
wnda lstWAI martı aöJlendlöm IOll- aliel' ~ .,... 'Nİlk P*· ltUt ~ ,,.....__ • 20 ni... pc..i hir AL.. 
ta Parti Yoklul oocaklal' Kunmuı .m- mm blllW J9tlf"dlmN' ....... ~ ULW ' riaıln alçelr.oa keded?n..a lıa1h ......,. :il (A.&J ~ ıec ........ JI (A ~) - Bimıan~ 
.ııa Umumi meclis Azaılmün B. Ballt ifue' •kalf .,. ......,_ lı:l:ıtıı MnılMI' "" l'Y lıua lk- ~etin nluım tini lat.cak tecl- P'l'aımda Bulcıara _.. iranıdl: vadWn e Yanenıy&:ınc petrof o- Kuruma o-·- .... .. . ... .... .... - ,... ilk ~leı!en 611111'' • - -- hWnda - ..,. -- 9CI ..... trltmcla bblt tdr .auııbanbe =l~ ;::.~=e Dr. ftt,bl 181-. .._;;; .......... tllbdlr ....... ..,,...... mil- biri. alrn= F •• ~··tp'~I rlı'l i' Redir •alillblrt.......... . ötQor- Çaalng, Slttang Vadliln<t• 
.Erd 2 talebe nutuklar ~ BagW ~ nuıı1 ~ fi'e leıt budar. Böyle bftlmuş bir mlllete Buadrın it&rl yem tecl>irler almalı: 'Y ..... taamaıl bir btlftL Bmıa t.,. "Tuneo'nun flm:ıl.nde Plnmay:ı flbrt
cek ~ve Ayni zamanda T3lıcifm m•:v· ana dln.mıs bad'llr. 8"1111 At.Mıllr- 81Va,l Jll*Mr. haldrun baki kalmak pıtile fU emri tlrlk eden he~esln teohlatae bera- n1n J.ıponl.v taratın.dan ~.edlldllt 
daı ınd~''topla.nılacak Berotlu Halke- klmllrihı ı9n blJ9k ml1- Wmdlb Tthtc oocaldan bJJll\n alma bt.yra- veriyorum l B8tGn tf,atrolar, ne- ber yOzierı slıah& ~ AJU- blldlrtlmektedir 
Yl isi B Et.rem T~. Qoctık 1!Jıs1ıp- demeel, bun11 1&71-* ~- Milli mırılsdır. O&b ~ o,nap .. , malar, müzikholler, k.Lareler veealr bbılan llstik tablnh idi. B&lU bir ala Vlch7 23 (AA - SittJ. ıg vadi.i.la
me Kurumu n:unm:>. B. Cevat Eme- Şeflmls İnlm11nb mOııl* WniJlrt rıt- 8U1 dOftb:ıen analamuz, babalamııl, eğlence mahalleri 21 den 24 niıaana g~edn kı)'11a. 111daam3.lllD& ;yardım de Japon ııerley41 Çlnll. ın gıerlslnl 
cen tarafından nutuklal soyleneeek, renbıfs ve ~1ıl demeııl bu dl- hocalarmız, vt '1'llık mlllett n.rthr. lr.adar k.apaL kalacakbr. Lokanta· etmtftlt. • tehdldedlJor. Buna. ralnl n Çinlller 
Qocu.t kutUphnııes ndıe t"'){)hntt ya.pı- şünoe iledir. Baynumnmn mlBet egemenltllntn larda mu.iki dinlemek de ,....bu. Asbrler ta.raya Olb\C& bir AJ.nwı tlddetıt mutavem t göstıen ıar. tra
ıacaktır. Banwıla mJllettm1sl JlllJll döaıöace tunıl4ula ata oldalmıu unutman- Bu müddet içinde aaat 23 den eona nö~: ıDurb ~ ~- va.dl cephesinde durum kar1.9lktır. '1009 

Maarit Vekili B. Haaıı Aıt Yücel, ve hurafelerden turfarlbtllık. Hlçblr nm. Kathl günler ~ rtbıel J&V· • 110kakta doı.,..ak ~tu. • tagWsJer buna. makineli Mlftlt ateflle İncWz askerini çevrilmekten kuRar-
dun a1qam saat 19.45 de rad3oda ll&f- det1rde ~, cOmhurtıet d ndanm.ı ~ "1'1Difledr. tnatJis "*8rled malt için Çinlilerin rapttklan hOcwa 
te.ı i\ bir nutukla. Qocuk lıa.ftuKlı tadar bu """*"den ~ ·re ~ Çocuk )'UYUIDcla ~ ~ metn neıteıJt,noe kum JuMmda malılmat Jll*tur 

&Çınıotır. Maarif VetUl çocuğun e- fUlh olmaıq&ır. Otuma :ruma bll· A-.. 22 (Telefonla) -Çocuk Tokyoyu tepeleıtae ... tıel ~ .......... FrapNn•n Vatinaton 
henımty~tlnl bellrttıtcten sont"a demJf- meme,t ıs 11ne lolndl ~ F.araeme Karam. a,qu.. Çocuk ~ ~ ._.,1-lllD'l'•rdır. -•..aw:Jı&.:-.d • •ıt_ 

1 tıir ki: CllmlıurfJ'et maarttÇll dl hnmmaJ• -=-- mGa .. 111 uetecilerl bo b ·-'- ,..._. "IMlıfUn ı ~-- .,.,..... ... e iatiraıar 
- An.ı ve baba olmait ödevlııde bD· faallJft ~ 'flbı aelece1r.1ere .,_,!._ 7u...e S e- m arwman 1lıılla ~. Deizb .... Al- ........ (A i - Lan bı lf ba-

luumut. hocalık etmJt her TG:ı1t ten- ctıven1e babl>llll1ls.ı ~Si ~a; ~--:: ~ ...,,.,, la' r ._. seıaıaalll lolD tma gelmflllDe k r41 prote to mata-
dlnl şoyle blr Alnı kaqumda bulun- llaatlf Veklll bM1n a ~ .f..t_~ ne.:..·..:;::::. _..__«;: eden uçaklar ~ ~ nlıetl'll olmut- llllDda 1stlla ed n ftamanın Vqtnc-
dunnalıdır: cBen mlllet eocutlal'mı, Tlıtifilln ... o1 • ._, Ti* ...... --:'~ . .-.. Jardir.. tan elçllill müstefa!'l B. Man:hal, M-
~b evütıarınu veı,a taiabeJıt DUll aamn. -.... aozMnt• 11111a .-.. ~.~ .. ~ ... -~._ .... ede J'11"' ~ pm1e11-..... ~ J1W11aruı ı....1 1n 14 baiına ıe1me11 
lr 1naan. ömettne alin Y~. llnl dJlemlt .,. .....,. IOfll ...._ ~ ~:3:--Ylll • • c1uı ba taarruc1aa sert dllrPnlllerdlr. itin tehditte bulundutlanna da.lr elın-

.Beter tarllılnde bu a>ru,& nerede, ~ ~9 dar. 8:'-- 267 • ""'~ ~ Çmcle Japon lfgali de resmt dellJier bulundtJiunu allyle. 
hangı detircle cevap Tertımft 111 o - Wtd'lh,. .,.. •I' w ..,. Ywda • -+.abam. albn_._ '-' I . ~ l.ıondra 2S CA.A..> - Dtbı tnguıs mil: •Mal'fll&l Petaln tehdit a1tmda 

UlllJOI ,.. ere ınme • .- .bomlmdımaıı uQM:lan. &vmllr rera- mecbur edllmese 41 L&val'l ff blıtma 
mechar olmatlar katlnde l'ran8ada OlıedJoUl'l'da aae- cetlmıl~.. 4emı.tlr. mçtuı: eıı

Sade yağ ve yapağı 
fiatleri ilin edildi 

Mahalle bir
lik~eri çabuk 

ıt hedeflere tıaarru. elmlftfr. tJçakla.- önmdan dahs 4 kiti lst ruuu ter-
nıı h• geri dilınmltlerdlr. mittir 

~ 22 (A.A.) - Çia oida ------

;::,.~ C ;;J~:'18.ı!!: Doğu cephesinde lngiltere hazır 
Merinos yapaa11arı için ayrıca bir 

teşvik primi verllecektlr 

ittirak eden birçok Amerikalı tayya- -

kurulacal, recilerin Çine Şanc-Ka,-Şey nezdine • , K • • 
I\;, ...,. l'J.ı 'it_=... Kar.denizda Lir Sovyet uvvetlerını harekete 

Kmwıh .. : .z;= ,..,. _ _...... 
Eritilmit ve eritilmemft ............ lıopten 
fiatleri 150·160 kanıt ara.mdaclir. Perakende 

fiatleri, mürabbe komlayonlari llln edecekler 

....... ~ illa !'ılıll!lllll•~-ı•4IP!IJ!lll~~..,._ ... ..., .... 

ah hel 1 ~ -· ••' ~ _., .....,. • ( - ... o-.. ~_ ... _ 1_!9 • "•awk a-. ,...,,.,. • ......., .IJIUa laaY& Jamel1ed lllr r....amı. ~ mllnuebetll91'ag0n Mll'8dl-
u..unu7vr ............. l&ft flllnlttir. llmanwta silolara, rıhtan tıeııla1erhıe len bir ._,.. tncnlllerln lru:t,.._ 

=:r:u:~ == rtnt aef9*r et.mett bltlrdltleıt .,. 
Ankara 2J (A.A.) - Tl4are' Veki-~ mgedlll f....... Aflbrall (TeWıım1a) -B'!llla-- Akden·ızde JIUlftur, '1'anAIÜI' ......... MDn. ba ktmeıltrl hıı.rekete ıetl.naek --

letınden tet>lll edılmlfttr: 11111 111 Jı::anll, ID oot ,e.s. 1 il lT,11 da BallıılrlDdt, beJıldlııl er- .ba Vl4>Ul'UD aıbclan 8UJa battalmı mam geldtll bll~I!'. 
:?t numaraJJ kOOftllııa.Byon ıı.,.u ve Jllıd• T 8'NDla blClaal Traı- tim. Jmtl tıltUltı Ti ~ 1 •ı• .IÖftlltlıllerdlr. IJmuda flddeUl tnn-

karanna lltinaden mem.Jıekn dahi- mUldlD. eıtt11m1m1t ...,.... 111 meıme•nea:lndea mtnrmıp bir top- n g ı iZ ılklar dQuıaı...-. Bir b&ft .,._ 
llnde sacle;vatına 3f&ladatl lllllara. ~. VUltlul dik ._. 111* J'llQlultlr. llıtt mlltellr mua- ıu da bomıbuümn eclQmı.-
ıöre lzamt fla.tl~t telpl' olıınmUltıar ............. kıl .. ,..... ltDt ~».. tetld1 edllecet donanm . 

l - En çok yii?.de a ulW hall8 trr- ... faddule -~· ..... a-1 CJlıua mlaJle bldlded ..,.. ıw.- ası Sovıet tıeMlil 
ta muadll1 erltilmlf ~ 190 ....,. ...,. oı··Mftır. bat •NlldlUI'· !fltkl41. Birde birer r.e..a • (...., "11) - aeee 
kurut. en çok JOlıde 'I utW bldnct (~ .... 1. ..._ 8 da) •+•De mtmuım Mgllm• 'fi kim- LI. ...,.. lılollawada ~ 8ot.J9& 

Jertnm. bel•db9J6 blJdlrUmelll msr- 2 zır...., 6 torpido mw.nbi Wll: Din ceıılledt ~ dlllllc· ı.-.. 11 CA.A.> - Locadra ....,.. 

A k d 1 kt ·kı. .......... Cebel&ttanldan _ ___._ - 'b 3 ................ h ..... '"' ... Milli BMte~,. ODe1* 

Bayram miinuebetile 
Lonclra radyom bqüa 

Tlrk IDal'flDI çaldı 

n ara a e e rl 1 ~ maltmat& a&ıe 1'111 mil• •~ava -.ı.illrpetra1. ... tıml111tlllrmık- llQamı mlnııııbetlle 'l"i1* İılllı:JU 
._.. blıR lllılı" • ..,...,rda. Akdenize açıldı .,. .,.... ........._. 111111 _... u JUrtmı çaJsmt " ..,._, tnc11111er1a 
tıwı._ ____ etmetta bdla daldddllı ..._..,,.,... •mW • AJıınan '1'111t mtmeıltlerbıln ~ tat-

t b •• • J k ,..._ mlh•"• lılrUklednlll Qlbak Twa 22 (A.A.) - 6 tolplllo _,...... lllda& .......,ı,ur. IMlıtlannı IDJlemlfllr. O O Us iş eyece ""'"""ehemım,et Ttnn*'8dir· Bu ambribilc. "biri 35,000 toaiJltolalr 2 • 
mreu. 1ı:a 8IMDdıl lbam ıı&Oc* mtJıclan ...._ bir laallis a-. Amerika enflu;rona Sofy ela ha iicl f, 
~ı .. dair Tldleoet tartıarın ba dGn öilec:len eonra..., 14 • ao11a 1. .. -:. tedbir lacak a va m a aa 

S k h • d b' b • _., nwtfetlle dlldaoall .:!,"!:; Qebelütt.ank ......._ pgmlftir. .,...~:<AA a talimleri 
a arya ne nn e ır araı yapılar. :,":ıa ~- ..... !"'o Att. ••• Plmlt .. ~ ~ • a. ~~: w,. 22 <AA.> _ Dia w,. 

1 ktrik • • oaJıpeefdan bdfmıda bir taUmatna.- iıltikametincle 701una deftlll ...._. .PuWk llÖJlbe1*, ~ Oula- !,T.f. pıiidafaa t.,,lrilleriniııa .ı. iıld-
UCUZ8 e e cereyanı te11UD edılecek ... ı-;..........,, ttr. l*- Pli& btab ,. .._ 1111111111 .. • ....., ••ı•· .... 

tqe ~ JrartWda suUatl· 1Jedblr aJmacatmı btidlmiit&ir. leri ppılfmlbt. 
Ankara 22 (Aktam) - Nafia mddt alakadar olm•b.dar. Huufa- mala mini o~ 1o1D ntmml'llı fafl lran'da ••••-••ıa11uıamıaıaueanıaıaa•m-••-•-•ı ıiaaım-V ekileti Ankarayı ve civannı al&b· naa 1'71ba ile ~ 1bfa tabtiaata beJcelert butmııütadlr. Bu beJCeler 

dar eden mühim bir kanun UıJiıaa istenmektedir. BaralıD n W>ribıua '8bıda TU&,.... ı&ıderlleaekttr· k ı 
hazırlamaktadır. Polatlı civannda 2,5 ieneCL. bitecell bılmüııa olun_,,r. Belpleftle heıbllD Düll nmlr TU- aya anma ve 
Sakarya nehrinde Çaila~ mevkün- Ba ifle yabadan mflllU) olan An. kuatı 11NQ1ıoat, lılr mahaldlıı dlltr 
Cle büyük bi~ baraj ~pılarak hiik6- kara valW ft belecli7- .... Nevat: ;s:~ı::::~~;; emniyetsizlik 
met merkea ve cıvannın bUtiln 'l'adofan ba v..ıJe ile Anbrada GıleMnde lfaret olaMClktl ae,lellk-
~ektrik cereyanını bol bol .._ ucuz elelr.trikll otohla nya tramvq i,ı.t. le her tirli TUbat ....- a.- · kiJ-1 -
temin edecek bir fahrib lı:ıUulacak- mek IGla tlmdldea tetldlr.at 7 ap17or. ıtnde ..._ olanariilı: .mr.tAmaıe Batve e Harbiye müa-
m. Buradan :rirmi bin ~nir bYn. S.. laa.ueta ~proje iacelen- ID91daD ~. Jefanmn parlimentoda 
tinde elektrik cereyanı iatihsal edile- mekı.clir TU&T\'Ul'a alre Ankara· Mahalle mlmellllled, mabılDt llclll be b 
Oeii anlatılıyor. Bu auretle kömür ma bii;rlk cıacldeledııAle ~ • ..,. ve tut.acaırıu ft Jatt belpleıt tıııırta Yana 
n sair muraflardan lwni MIHlıte clihr ikind ~ c-Wtlıriud• elek- T1*uMa ~. M""'8t TaJaıan 21 <AA>_ traa -.rma.ı 
tuarruf edilecektir. Barajan 40 met- dil otcıQ. ltledlm..ı mevzaa- lll~ • .._. '* ~ ,._ paa11mentıoda .. .,.,...._ 

,. Jiibelilliinde ol.ceiı; ylnnl.,.... Waw. -..ı --~. E: ~ cıld- -
~·temeli, 20 rnetretinin a. yük- Çok cidflS tutulan" luanur.. f91l CIGll1tınet9 -· 1 

4'kliil temin edeceii anl•plmakta- hakkak ecfiaoe it .... ioma Aabe Linyı't ı•stib-_ U dalma tıw1dde n mtııılllll~ 
p. Milli Şeruniz bu mesele ile çok ra ......... Wr pi.re .,.,,_..... IHUI f::.t::==-bldllı: ol 

1 •• f artıyor · etwıı: •IMll' . ...., 

aşe mus eşarı =:.~ı: cınJul1lıQJ 
Garp ımntabamda it ;:ı_~~ :,~!'!* 

mükellefiyeti tatbik film. vy-- -·~ 
Seyhan, Hatay, lçel, Maraş ve edilecek Bugün """''•ttn 1ıtr 

Antep valilerlle iaşe işini gl:SrUştU =:.:~·-.. .. a-.gı.ı 
-------- Anbra 22 (Telefonla) - Unylt halbntl huma ht'Md a1rua* 

Ak c::._ı. - _ l A _ alil iatihealinf Jtibeltmek için prp lin· Yeren onlaı'dıf. Bı4.Uı- mma '*" • Adana 22 ( ,.m) - .,...,,.~uıua, Hatay, çel, Mara1o nutep v .. )'İtleri takumd 
1 

iti- nu hakir l6nna• 
rile ziraat müdurl~ri bugün J&fe müatetannın reial.iiinde bir to~luatı baren ~:ınkell ~9'Tikine ~1" mht91An da MI 'ltfr tU 
1'•Pmışlardır. Vılayet salonuııda yapılan bu toplanbda bet 'Vilayeti ilgi- karar v rllmifti • ta dılmle~ blıı aıd'a .. 
lendiren ziraat ve ia~ iıleri gÖrüıulmüı ve bazı kararlar ab.un.,m. Ba- Llnyi: fıltHl.Ji 

925 
de 

3 
OOO ,~tsbıltk n.rdll', ller lb blll-11-

a tarl~lar gezılmiş ve mahıu! vaziyeti incelenmi§tJr. iken 93S de 70,000 tona' cı1cı!: -~:ı1z11ma11r 1111"1111 
Tıcaret odası bu akş:u"l Yeni otelde, J&fe mllatefUl ·-~eftDi Wr geç n seı:ae de 200,000 tona ,ebel- 1'alıiıen onları ~ ~ 

ziyafet vereli. Ziyafette bet vilayetin valiler61 v• ziraat m&Ulrlerile ~ mitti. lıtihsalin ba eene ele 4t»I.~ Jiml!lmos -'•"• obr .. edl-
çok d.Wetlaler bulundu. Ziıfafet eana~ ela • • • • ...,., 

ca -~··· ... , $o 





23 Nisan 1942 A • f A • eanıre ı 
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AKŞA~DANAKŞAMA[ _ 88.8 DABBRLEa·) 
Kale doyuran ..,, 1. 1 

-·-
Bu bot tabirin ae demek oJduıunu. 

tUrkçeyi iyi bilenler anlameldıa CÜ?" 
lik çekme::. Bunanla beraher. tarif 

Ekmek kartları f Odun, Kömürj160 bandaj 
ec1;:s~malfaimdakimipahal•, Mayıs a)'IDA alt kartlarln Dr. Celal M!111tara aöre 
kimi ucu.. ttirlfl 6f8 yemeid• pifer. dağıblmaıma baılandı kesim ve nakil fıfni acele 

Tünel için bir kaJit 
daha pliyor 

MuelA diyelim Jd ara ca da keklik temin etmek )azimdir 
de kebao edilir. ı.takoz da bqlanır, ~ &11 etmek bJ1lAnnJın dalı- ~ul Tıamva.7. Klektrik 19 \'O--
mantar ,...JınUJ de yapılır. Fabl bü· mm.na dt1ııdaı tW>a.reıı bqlanxqtır. t.ı&anbaı od klımllr ~acmı MI Jtı.tmaıerı Ullmm llDl!(lrltlli\ ta.-
•.banlar mctena ıcylen:lir. Ortaya Dalıtma 1fl •Jm ıe and& tamamta- taıwıtwnCun 119re~ ft dmür k- Jllfmdıan ~ ~ netıee
plıncıe: :nacattır. cdrlel'l arumda Mr bl.rlllc yçılmam lblıde R..-.ı ı.ot6metl, JdareDllı ao-

-AI kızım. aen ttn:cnin. Suıa da J>ileli taraftan iOO ll'Jlıl>lık lı;lncl dGfUnGlm~tı. Bunun amell blr ted- m&n:vada buluna.n. lıanda.Jlarmduı 160 

Son senelerin en büyük afnema muvaffakiyeli 

Lorel · Hardi 
Mektepte 

TÜRKÇE SOZLO KAHKAHA TUFANI 
lqm Mllinnqcl• a&dlitl muauam ralhet berine 

IPBK sinemasında 
Daha bir kaç gün uzatılmışbrc 

bir k--L d ıha • tenıp Sşç1 brtla.rına ~ "'1lmatname bir olmıJacatı da.,tlnillmi't Te btrllk- tmeıdnle .._ lbnç mtıa.ad.ı .,... 
alflll. a Vtnyım,. ,..~- taJnamla,nmıdıJmdan ba b.rtW' an- tıan ftllltÇltmlftlr. 61mdi belediye ~. Banda.jlamı IDAYJBl.l1 afta- Filme U&n olard 1 - M.UM. ' Memleket Jamaıı 

jmı. •• Fakat hepslnJ bltiııuiyelimı CAk hazirandan lttbaren allblıllara btr mflJ'Oll lll'a l8llll&ye De odan t6- llDda ee'bflpılze I*-' ~ ~------• 2 - a.üB Milel Mam. ·-----rl Arkadakiler de tataın. Aialan •- Ttdld>llecektJr. mftr atotu yapacaktır. Bu odunlar, d!r. 

landı. söa hakkı kalır!· diye 'birer T f• d n ilkokul f!mdt)'e tadar btf1at yapılan ,erden Dltor taraftan Tlnel tııln .,.,,., • .__ ---------------------.. 
lokma ayrılır. er 1 e e batım abal&rdlı bsllecek. tacirler ı- aıpaılf olunan ~ lıll ta- M.vmnmu RUDY ARD KlPLlNG'bi llyemut .. erinden 

Bıı tarz yemekler, cdoyumluk:. öiretmenleri muta.t sahalarmda )'ine odun keştlt.'e- Msln1n daha Yolda ~ alqll- mnaıedDJı S...'t*ı bUyUk kudretinden 
değil «tadımlılc:. dır. Fakat meseli VUAyet dahlllnde TM1!e ıören fik cek!erdlr. Belec:Hye, kıfın flatler ~- DIJ§fıır. Hq.canı ltfJQn .onauz r:ttıraplanndan '1an 

~ s>iliı;vı hakkında böyle bir = ~ı:~~~~e = = ':1: n:=.ıç=:.- Kara ve deniz nakiJ RON1 LO COLMAN - IOA LUPINO'nun 
adlfe .arıt olamu. Herlıcıeein kili"' ıı Jb11n.<!en maa.şlru-mdald mm m.lc- Tacl!fer aramıd&t1 bttllk ftkrln~ l1k R 
91111 doyuracak miktarda bol bol pi· tıınııı aıamsmışJerdL VDAJt1 H2 ~ ıtıru ~ do\t,or ceı ı lıfUhta.r ol- vaııtalan tarifesi ;ruattığı 
let'· ~ ha laıtddıı ha. •• Etli no- 119 )'11ı muraf bUt.çeııllm bu hUll!IUlllta muştu. Muhterem doktor, Jen1 karar fohrlmtı.de:tl tara. ,. den.Is Jlllıt1l s ö N E N 1 $ 1 K 
but. etli fasulye, mercimek ~eii lfıımıı ıeıeıı tabB!satı l'o)"duğunda.n, Ozctfne btze §U beyanatta. bulundu: TMrts.Ie.n tarifeleri arumda !rtl>at 
lııep bu kabildir. bu ~enler eylO.ldeıı iUbaren ma- - Geçen gün odun, kömür mese!e- ıemtn etmek ma~ ~ olmwı 

Garplilerin cdayamna bhu tabir il amlarmı munta"mN> &lace1CJ&r- atnt halletmek içhı lptld!L balta. ve tıomı.ryon faallyet.ını tanuımla.mJibr. 
ettikleri" .1 besinleri hWm de- c11r. baıt aaın. ıbım reıdlğını aöyıemı§- Bu hususta hazırlanan ,enı ıaru. ıG Bugu·· L A L E • d 
d _,_ köl 7· .J!- Wmlen- ~r taratıan Tllly.t Ms.ar1f 1411- tim. Buna bellt1 fS.Ştımz, fakat ha- mayıstan iUbaren ril?tb'ltığo ~- n Sinemasın a 

-=r. « 0 oyuran» ~e clBr~ 110 lllcoku1 ~ ki.kat bı:dur. Odun, k~milr meısc1e:stnı tır 
dirmi,,ler. Öyle yaı Maiyctleid .nru teı111 lcln tıeıta:lt1er ~- Bu halletmek 1çln 1ptlda bu 1§1n ehil o- • c6zlcre :yq a&ıl1llen takdir doklurarak 
.uru imaı:. kut aütDe beslenemez ya. humstak1 raporlar P* >'*ında Ma- lanları bulmak ve bunlarm odun kee-

Onlarm het' ıüDk6 ııdalanm temin a.ru VekAletlDt cönderflecektır. mest, :temür ynkm.ası l.mllnını te- Ankara maçları 
edecek barcı alem bir t"'Ye ihtiyaç mhı etmek Jhımdır. Bu adamlar için 

ikinci zafer haftasına başlıyor 

TW. Bir ia•e memuru :pı~=~ ~~ıa :o!~~;: Asırlanhr. batta huğda~ olmak y ıorba. Sgtnde dört bet ıünlilll roece-k- tatanbuı muhteutı ELHAM RA 'da 
llzere lıemeı_ hemen bütün hububat, ıerı. "11Imell, 600 t1şU1k bJr lfUPUil cumartesi lzmirleı 
dfinya hallmmı ve bu meyanda ekser Kanunsuz ekmek karb bafına baıılara "llt ctbl tuacak 8a akp.m eaat 9 da 
.tın bayyan1arm cköle doyarao:ıı 1 t;J1 bir 1c1arec1 l:o';malL o aman bun· karıılaıacak A L E V Ş A R K 1 S 1 
olagehnitti. Pek .. farlcJarla. Uzak vermek suçundan ıar p Jt 1aret>Wrlet, oc* odan Jııese-
ıJarkta pirine. Karadenizde mwr, tevkif edildi :,r1;:p~:r harman .amuma b- Ankara • latanbul ve lzmlr _._ 'l'ORXCE .azı.o 
Y~dad buida,y, Arap memleke!• Bundan aon;.. nakil lf1 gelir. Bu il telltleri arumda Ankuada ,...m- ~ ORAY - BERENls CLAtR.E 
lerinm bazılarmda bakla, m fakir Alemdar mm.takası ilfe .ıııemuı1l %tin de &Nl>&lar JıuıırJaıımalı. ba.7· muı tabnGr eden maçJu.ı bira- Ye Nn,-ork Metropoliteıa eperaeı artüden1e 
lnsanlann kann doyurma vuatamu J4Qn1r DlvttQl IASmda 'blr1 l&1l'1 Jı:&.. ft1ll&l'm lqesl tıemhı eldllmeUdlr. Bu lan dün beden !•ı4>17ul umum mU· ~---- Fnkal&de merakh tıtıfia atk maceraaı. -•••11111' 
hıfkil etti, durdu. naDıl mn• brt.1 vt!llDllk augmıdan nret.ıe odunlar 4enız kenarına 2nd1- dOrliliünde çek~mlttfr. Kurqa na- 1ll••••••••••••••••••••••• 1lbJana1'alc matı•em119 ~· ıilfr bmıc:lan mıı.ra da motörler tıe- w, cumarteaı sllnfl S.tanbul • iz- • 

.8aaiiakii günde, dünya. lıababat Yapalan bam'* wMibtmı& nazaran. mın' edlletek na.tıolunur. OOnda llm- mir, pazar stınn Ankara - !zum, pa
hubran.. ıreçiriyor. v aktilo lıatibsal Jltbdr ~ Clll tane tlıln* brbıı dldm 1000-2000 °*1 nakll Mmln ... arteal annn Ankara - t.tanbal ta• 
fazlalıjmdan dolayı ngoa 'n&'Oll .U mntroı mmı1lrll .....,.dm .Al>- dllmelldlt. Böyle !ıareket edllmeae bnlan kaJ'f1Llıacaklardu. 1.tanbuJ 
Luida11t kahveyi yÜnuf ......_.. daJl&h 9dmdll btm awva Teımift11· bfın OC* röçlWc ~ecekttr. Geçen takını cuma .. babı T oroa cıbpr..Ue 
ŞimcK ı.e.sinir ukmmau 4i81d7aras. lıdDlrln ba bl'Uar m"*""Uııde her ime ~m:l1r11ıklerde az 901t odun, 1ıdS- hareket edecektir. Takımda 1edi 

• • ırtln qçı c!!Nrlnmda. etle ~ j m1lr ftldı. Bu .eııe hiçbir fl11 J"<*tur. Galatasaraylı dCSrt Betiktqlı dart 
T"ürkiyede m111DeYf ·~ reım«* tlzere AbduDabl& aniqtıtı De- • ' ı. ' 

nn• ekmekti. cte.blc onan ymma· J'l .artıımektedlr Fenerbahçelı. bir tanbulsporlu ol-

SARAY Sineması 
B.aGn matm,J.rclen ~- Çocuk l>aJn.mı tercfine iki .Uzel ~ 

MbUk 81lm Lirden sleterecektir. 

ANNY SOTHERN 
1 Muaanni Kovboy 

GENE AUTREY 
• btıy{lk muvaffak.i)'eti ve Jane Withers'in da ~entiattı. Bana o kadu abtmıt- Dan 1 ~ mmı konmaı& KVÇOK HABERLER makbere 16 futbolca bulunmakta

... ki, faraza. Vl)'aDada elma hGyük. ma»em'31!dnde ıa.ı mmmııı 146n1rln dır. Kafileyo futbol ajanı riyuet et• 

Hliünde bir bira fırancalaaile eofra· l1k eorgusu 71oPılarat tMt1f edllm1f- * On motör ahJbl belediyeye mtı- mekte ve tahmla birlikte Galatua- ÇAM SAKIZI •• .r:ratbklan 
dau lnıılktıklünnı &dem masal gıôi tir. Muhakeıme.!l mevbfen devam e. l'&ca.a.t ederek şehı1m.lze köm1lr getir- rayın antrenörü M. Beket Ue idareci G 
lnanılımJacak teYDÜt gı"bi bin'birimi: deeektlr. mek Jıst.edlklerlnl blld1rm.14lerdlr. Be- Kelle İhrahim bulmunaktadır. ----.. ....... TIN ARIYOR orunmeyen 
• anlatı .. ık Günde bir iki bat ao- P1rln9 lıUIE&ımıdan munun :ibra- ledlyo f9hrln klim.tlr Jhtiyacını nam- • • - I K h 
lanla bir 'bir b---L ki okka hlm. HalS1 '" il~ aıd1armd& ev n 1Ubaıe a1anılc mıot6ı -.hlplertıe ll- Baaünkü maçlar a raman 

.. • ~- es eoma- 1llıldca1, nadıtan ı.- ftMI• od1ID man *'-1 arasmda t&'YU91Ü etmff Us maçlannm eon 07Ulllan h· tok sGze1 lilminde 
- gojde79 ~ ..... ı--. ......_ atmalttan ... un ıımu.ta 1 ll1llD&- Ye mtıaade aJmata muvaffak olmuı:ı- sOıı Fene~ -.dmcla 711PdllCÜ ~ atk '" macera filminde 
bm.ız, rençpenm.m pek çoldv. O bol ısh m1Ill tıonmma rnahtmıeıdne •- tqJ". •• ... t 12 de Feneı4>afı ..... Ue Kuun- .. • 1 O ela t. 1 .L '" "-• fi)" '- .:. .M 
blile ekmek, hallmı tabiri kere, rtımıoıer, bMJannda t.ad>e.ta glrlf11- Bu :motörler yakında kilmtlr cet.ı.r- ... t 14 de D-11. ...- la B .. ..., ___ t .v·--·u·llf-~--pc-·e· ... _DMD_.u.a_cı.er·uu-· _ml_<U.ir·a·on··-...... ~ 
-!-'d 'l'J" • F -' -- .:-.1· k -c-.ı.. mek tlzere llmanUD12ldan hareket .. pqa. ~taı e.rc>r • 
ııaa en cnımcb ti. IUUlt puuı aç ~· decekl rd1 lmpor talamlan kuplapcaklardır. 
rram dafrtmak mecburiyetinde kal· e r. . Bu mu.abakalarla dCSrt aydanberi 

dıfrmuz da Wlmacak m deiildir. lqe memuruna hakaret ..:S. ~ =k~~ :Urv: d~v) ~-en 1ic maçlan hibayetlen-
C";lelikle bir cköle dOJ'Ul'Ul• eden İfÇİ mahkfim oldu, Jl&iılp~rhıden beyanname Jatenmestne ınıı o acar.b_r_. ----

buh• karıaaı:ndaym. F.a ..... Ü- kald ld karar nrllmlştl. Beyamıa.mcleı: ht.zır- p . . d _1 __ _ 
lecek ttlf ~te buclwı Habal.t u. fakat cezaıı ın ı Ianımıttır. Yakında t.azaıara p_der1- ara )>lyeaın en ÇllUILll 
Fakat ırıdaca, &atçe omm ,.w flamd7a lift memuru ı.tmaıfert lecet t.tntata başlanacakbr. davaya dün devam edı1di 
tatacak L~ olahlir7 Pmıt• mi, nalfı tllDMIDdıa J:ıM:&ıet etmekten * Bef!k~ıı. V~de ce.mli O.. Para pl.ye&l ı:.ıilDakatasından plkan 
Mlık mı. ne? o da kifi delil. ıumıun 1mır uenmde i1K1 Hasan, nlnde lı:lhvecl Mehmet eı&TUIU b&- dlTaY& din lldtye ainct ee-. maıbke-

. .. • din ~ "'1'1lmJt, ullye Qçtıncü p:ıa. bacatmdan 11U'9lıyuq Sdtıren meslnde de.anı edllndşttr. Bu ee:ıae-

Sen' M lleminin, ~ kudretinin • büyük ıztırap f aciae.... lhtiraa 
~ı ••• Kalp ve a3nlllleri mUzik naimelcrile mesteden ean'at 

IMdeei ..• 

~ ..U.:ı.';'1!19 iLSE WERNER' ao': e~eri 
JENNY LIND (İSVEÇ BOLBOl.0) 

Ş A R K sinemasında 
Wr haftaduıl>erl s&rdGIU ootkan .. tbet karııaında 

Ba aünden itibaren 2 nci ZAFER HAFTASI 

8~ .~ rejjm.ler, iltilrılal -'•· oema ,,,...,.....,,..,. nm'bakeme edil- Ahmet Tumnm. muhüemesı diln de muhahir Peramı aata, Para plyes1 
._.lieme kadınl..., ., •len Jtd- mı,tır. N*lmt. ematma nazara.n ıtıncı alır ceı:a mahkemesinde biti- lle Oro Puro ls1mll ~ arasında 
nık ett.irmitlerclir. Bis ele. ~ H-.n tmdı4ID aJdJlı muwöat atıı rllmJtth'. Mahkeme bu yaraJamada ~yiflerl tespit eden ~ime IU· 

lllile 'atillerde ~ ~.. 1ıt91 e1mıC lıartlJe İatanbula gelmJı tattı ta.sdl görmem.1§, Ahmet TurailJtl retlnhı altıncı noterden taııdWI bir 
ai cöaöniinJe tutmuyor deii'iz Fa- t>anda bıtm m1lddeU bltıııce yeni- 11ıp da p &ıtınde tutularak f.d.b'en au.?"ethlt mahkemeye "11111sttr. Dlva
bt fimdiye kadar ı... vwulmı ça- ıemnem Joln 8amatya ıa,e bib'otNna yaralayıp 6ldilrmtk suçmıc:lan dolayı cı Necip Fazıl Kısa.kCrek: Ue 1"9kll1n1n 
rel..U. hM; biri, bakkile bir ckale mtraca.U etmttttr. BCL"'O f&'fl llmaf- Do .em bet a1 J1mı1 artın alır bapdne bu terc1lmey1 '8ttlk edet'* eenıpıa- Y • 'balmak için 16tf... tam MlaM eaatlcrinde seliniz. 

doyurun ibda edecek lmnette fer lıartm banda J'IDll~llnl 61enJn ?l.rislerlne eoo lira 616m tas- rnıı ha.zırlamalan ,.. P81a.m1 Sa.fanın ~----------------------" d.ğild" Jıendkf balta bir elımek b.rt.ı da mınatı n 60 Ura da mutıatemo mu- mildafaaamı hazırlamasl ~in muha-
t lindb'. .ı.=-- . . ~ve ellertnıde '8.Mma' rafı Memesine tarar verml§tlr. teme 28 nisan alı ıtıntıne bırat:ıı- Teşekkür Teşekkür 
ç e Yata-.llUIQ fU tabiatin prt• t hnad•ı.. ,..._ b b··-~- ... ,.. b A .. , .. öldüren DU§tır. 

Jaraıa sön, en kol.7 ç•I..,.,. ....a. mevcu ~-& ..,,... u ı»~ ~ * Karısı MaktıWe11 ıç-.- ahke- Arannııdan 1lf6l eden '"lll1 büy11- Babrt6y .M:llye hastaııe.11 oper -
lerilc ballrır, yiylp doyabiJeoeii ne- ~ muameıe ~ .,_ 8al>r1 cıtm btrlncı *lır~m Malt· Halka pamuklu l1DGs t8kl lılal'Of mebUIN Em411 Al- ıödeıtuden Bay Hlml ve Oe~~ 
leri :ittilual edebiliria? Mou•ena = ~'~ ":-= ~mı: bir ad8mİa 11111- mensucat dağıblacak Wt1 1*rtner pıgıtesöıı Nurt l1?al'1n butanest operatörlerinden Ba1 :ranı.. 
ların buna IMr prosramla b8lıe höl- Jtllden ..!!._ ib>&t ede M~fer u asebette bul bvıad& Jm- Y•rll Mallar Pararlan, 16 «ııD. teıv1 meraıdmhıde btm:a.t bulunan Jtun 21/4/942 alı rünü allenı Le> lA 

t • ederek L-&..u miDi a.. v._ 111 a- e n unmuı w fleticl mayısın TQa JmL De bderlmıla lfUnlt aielı 8anollunun btpnctan 71Lpbkları .,_ 
• eepil _,,~ • hMam etmfftlr. camııa ktlfretınesl cezayı h&t1 inden itibaren mutemet manlfa.tura.- daR '" m8*>1aal•tumt bıdt,....• mellya&l muvaffakıyetle netıoelaıdır-
~ l~eta it ı:ıükeDerıyetile DGn JaPllan :mııbabıml' sonunda aet>ep mah1fetlnde ,Ortılezek eal>rinbı CDlar vasıtune halk& pamUk}u men- bklarm& Q1'1 ~ mllbbelede bum- mlf olduklahndan dolayı ~r tısine 
faaliyete ~irilmea.I de akla selml· R••mn Muattere maret ettııı a- dokuz ay hapsine bı'ar vertıml~· IUC&t datıtacaictır. Bmıun 1ç1n ek- mata dldlı ıbcl&ımm JDlDl Glıı:hlmı- de Alenen anı lefetktlr ederim. 
J'OI' delldn. bit oldutunmıl btr &7 bapshıe, 10 :nra ~ -f kartlarmııı datılmasnı mtlbeüip dan •7111 ~ Tllateıılle mbmet RwlT&n Sanotlu 

Her halde bir cbol bol •• acwı paa cnuı Odenıeabıe ancak, b.rtm- At yarqlan hazırbgı : er~!~ = = terUeoek-~ anını ı1ca edel1z. 
llCUZ doyurucu n tıloneiin bot bt- ~~den 99 hhnMı muhaldtat Ankara 22 (Telefonla) - Her m~temedlnden ~ utu 18D1Un Allesl ve JHın akrabalan namına 26 N'asan pazar .. .. ıı.c.k 
nıldıil ,....i cloldmucu..,. lbtl- olan Henna, 1afe Jllemur1annın to- Mile b67ük raibet kazanan at J~nt- bıı W ~en~~=~ otla: 8aUh Ural ldnc:i küme =u~ 
ıaç ·~: Amma bu, kimi ,.de = =:=ı~~~ lan için ıranı n lalah encnn;:n•:: J3ln,ız 15 metre alabUecettır. * 2':1 aya yakm bir za.mandanberl İstanbul Futbol Ajanlı.tından: Jo'e-
Wık, kimi yerde patat-. kimi yer- &Uelerl hududunu teca.riz ederek ha.- bu Mile lcln de ırtızel bir P ~ Yani, f!f aahlbl, bu nevllerden lıfrt- otomd>ll llst111 ~tı ile Bô181e ta,,e nerbaıhçe atadı. Saat 10 HiW • up 
ele aebae olurnq. Kimi ,.de ...... ~ 1t1 esin ~ hazırlarmuttır. Ba proenına .... re Dl bnd1 lhttJacma c&-e tell>ıt .-.. llDAMr111ıttl utnuJma,kta tdl. Bundan · - Y 
bahat ekimini d.laa fala wttumak ~':temC:: ~ c6rllldl- An.karada ilkbahar at 7antlan .3 ma· 1 metre •tm &lacaöır. Bu tenla*, aıra Wnlatı tekrar Tlllyet ida~ e- hakem: Şad, Ml\enet Necdet, .at lJ 
J&:nmmı•. Her halde bir cldSle clo- ltlnden &N'm oe?Rmım bldınl- 1l8 pazar ııüntl baflıyacak n on haf- temmuz .anuna. kadar Utmal oluna - dec*tlr. Vali muav1ııl Ahmet Kınık. Ana.doIUh.lsar - Davutıpqa :b&tem: 
,...am Jhun. (Vl-Nll) muma brar verDmttUr. ta dewam edecektir. eaktır. din, blm:at bu toıe mewut olmU§Wr. Adnan, ll&Jrl. Fazıl. 

Bay Amcaya göre_. 

c 

k n ne- ... N' :ln girer girmez bizim ço-' ... 23 NM.an gelecek, bir hafta! ..• Bayram1arda bediye alıp ver·ı •.. Bu da çocukl ra ayn h'r ke~'f ••. M r"' \ek'· iz bı 23 N n 
1 l:, Amcn ... cuklanla bir acvinçtir baılı) or... ıbayram yapacaiız diye yerlerinde ?1.ck de milli adetlerimizden olduiu veriyor!.. . ~-refine İp k çor.ap y w nı bed yo 

1 · duramıyorlar... lıçın.,. B. A - Hed e alıp ver ı n n e k k aclJI.. 
kqfi l>üıv\iktüı doıtum ••• 



Sahile 4 

Borsa 1 
."'-· 7,5 :n3 Türt norru ı. 11. lil. 24.40 

1t 5 1938 11mımiyeU 20.65 
,, .l 1933 ikramiyeli Erganı 22.95 

kupcın kesJc 
" 7 1!13!t sıvas-Erztmım ı 19.65 
a • 193-l Sıvas - Erzurum 2-1 19~5 
" ı> 19H Demlryolu !3Ukraıa · ı9.'/5 

]ıt • " "' 11 " 
lI 19.45 

A. D miryolu tahvili I -II 
A!. D"mlryollan tnhvlll III 
A. Demiryolu mUmes.>11 ~net 
T . c. M l"ke'L B:mkası 

50.50 
51.25 
49.'75 

181.50 
13.-

le sa h, öğle 
T . is bankası nam:ı muharrer 
T. i, bankası (llnmUe alt ) 
T. iş bankası mümessil hls, 
kupon kesılt 

!3,,5 Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman diıierinizi fırçalayınız 
185.-

: • ... • •. • -. • ~ • ' • 1 • • •• 

A. Denuryolları şırketl C 3 60) 
A. D"mlryolları şırkett C ~ 100. 
Esklhlsar (;lme~to 
S , rtalı Kredi Fonslye 1003 

• 8 1911 
Amortı 

.. Kupan 
Lor.1rn tzcrlne ı sterlin 

Nevyork üzerine ıoo dolar 
C ı e r.t iıLerine 100 
I ,I,.re fr::m..:ı 

H cır.d üı:t>r..!'<' lGJ p•~et:ı. 
St .t! l!!l ü·"rlne 100 kuron 

BORS.\ o:Şl~DA 

29.50 
48..SD ~-Kiralık köık - ... 
15.61) 

121.- Bebekte deniz l:ıenannd& yedi 
114___ b üyük, lk1 t !lçük oda, tel~on. &ı-

S9.- 1 caJc su ve kalorl!erll, ballç.ill bir 
1.10 kl)Şk k1ralıktır. Ana.dolu afansın:ı 

6 22 mürnca..ıt. Telefon 23350 

l30 ~G 

30 3G5 
12.&il 
31.16 

;::ı:s::mım D.r. IHSAN S.\l\fJ 

Gon okok aşısı 
3e!soğukJuğu ve ihtuatıanna kar91 
pek te .. irll ve taze aşıdır. Dlvanyok, 
Sultnnnınhmud türb2sl No. 113 

P.ıtih t pu s!cU muhafızlığından: 

[RADYOj 
Uuı;unku pro;;r:ım 

Bayanlarimızın gizli t uvaletlerinde kullanacağı 
gayet sıhhi, ufak, yumuşak adet bezleridir. 

Her eczane ve ıtrıyat mağazalannde 
l.! 30 Pro ram ıı 33 Fasıl hejietl, 

12 4j AJ:ıns hn.b:?ı Ieri, 13 oo Fasll he
y tı. 13 ı:; Konuş:n:ı., 18.03 Qocuk 
ı:uıuou Hl .!O Muzu;:. 18.45 Zir.ınt 
To.k ınl, 1855 Oda ınusllüsl (Pl.l, 
lıl 30 AJnı: haber!eı , 19.45 H:tlkevlerl 
F > ·'or • rıti, ::o 16 Radyo ı:;azete.Jl, 

Esl:1 Pap:ı.z Zn.dıe Ycnı Kasap De
mırhon mahallC!'.lnln eski ycnl Unlm
panı en e .. k1 14, 10 yenl 22, 24, :?-ll! 
munarnlı dukkün ve odaları m{4temll 
finnm :?G9jG30 '29359840 ~l müb
rez asliye o"luııcu hukuk tan t.astlkan 
verllcn mülga İst::ınbul mıı.hl:emei 
şerlyeJlnln :!38 '3 numaralı ve slcU!ln 
123 üncil ıuhifeslnde mukayyet 15/ 
Şevval 11291 t:ırihl! Hücceti muclbin- •:ııc::m•&ın:awaa:~mmıı::aımmmı::.!!!!mmaıomnmm•••• 
ce Kirkor oğlu Haçlk uhteslr.de olup cıcmc:ı:e5~a~m=~m~mma::ı•a:mcc:mmımmıiiC:~::ns:rz~ 

FEMiL ve BAGLARINI rayınız. 

H.ıçı!,ın de k:ıd.ıstro mahkemesinden ŞAKİR ZÜMRE TÜRK SANAYıt HARBİYE 
verilen 26 11/937 tıı.rih 212 numaralı 

'.i Şlı-!:ı::ı.r, 21.00 Konuşma, 21.15 
H y ı :mn.r.amı. 21 30 Konuşm:ı., 
21 4J Sı-cfon ork >trıısı, 22 30 Ajans 
ı, b r. ri ve bor :ı!.ır. 

verı:ıset llımı mucibince 332 ~nesin- VE MADENİYE FABRİKASINDAN: 
de vefat.He \erascti oğlu Scrop ·:e kızı Almanca, Fransızca, İngilizce lisanlarından en az ikisine hakkile 
T-akt:hlye ve Seropun da 341 de vefat! vtıkıf bu lisanlarda muhaberat İ"-lcrini ve ayrıca '-·ükısek idare i:;le-
le kardeşl Takıthl. ile :ı.mca zadelcrı İs- " J A 

Yarın .cab:ıhki ıırogr:ım 
rini bac. .. racak liyakatta tecrüb eli vo otorite sahibi b ir İdare mi-tep:m ve ~ ~fa mil.'lh:ısır bıuundul';'\t •-

\ e rne:zıkür his...-enln tapu kaydı olma.- rine ihtiya_ç vardır. istekliler fabrikadan telefonla randevu alarak ~ :ıa Program , 7 33 MW.k CPl.>, 
7 4.; .'\j ns hat?erlerl, 8.00 Mfızik 
<PI • s ıs E~ n s:uıtı 

d?.ğı cllietıe 1515 numaralı kanun lüzumlu vesikalarla Umum Müdürlüğün· müracaatları. 
ınuciblnce ser.003.lz t:ısarrJfatta.n mu- T elefon: 43214 
malleyhlm n:ı.mlnnna kaydı icra edl- ilammm•aım22m!!lllBl!!l'l3:!1ZZ1111EEm:mmmm•••!!!!•lli 

Askerlik işleri lecei:,rln<icn ın~ür hisse üzerinde her p~~~~~~~~~!!!!mmmm~~~~~~~~~m•• 
h:ı.ngl ıı.ynl bir hn.k ~hibl claııların 

E ıııuoııu yetli A.i Ş. den: ı - 337 
v u dogumlular:a mu:ımt>leyo tn.bl 
:ı. ı~--ek n .. kel'i chliyetn:ımeli kısa hiz
m tıı.:"'rle 338 doğumlu ve bu d•:ı!ıum-

ıo gfa zarfında muhafızl~ımıza mü
r.:ıcnatlan a1:st tıı.kdlrde b!r hıı.k iddi
ası nıe.:ımu ol:lmıy:ıcaın mın olunur. 

1 ar!:ı muameleye tn.bi askeri ehli- 1 
:ı. t:ı.ı.m ... • k a h.zmetlllrr 1 5 942 
t:ır-hlı de yedek su"!:>ay okulunda. ''C 

h:ı • .rlık l:ı• ·asmd:ı. bulunmak üzere 
sevk"'d leceklerd r. 2 - Top!anına 
g~ !?4 sısan '942 cuma giinil sa:ıt 
<9 dadır. Mez ~ür gun ve saatte gel
in"' n.er h::ı.": :ınd:ı k nunt to.klbat 
J..l lClkt.r 

••• 
Bakırköv .\ '5. 5. den: 

Artık korkmayınız 

ELFAM 
Çehre.!'Jzl l'IPratmnkt.an kurta

racaktır. OllzeUlğln ''e tera•·eUn 
ebedi be-kçlsldlr. Bu kremi hiç 
olnı:ızs:ı. b:ı.ttada lkl gün muhak
k!l.k surette kullanınız. 

Yed k cezacı wteğmenl K tt oğlu 
Mllialakuıin (5009t aoele şube~lze 
ıniır~uat1. 

Eczaııo v-e parfümorllcrden n.ra- ı 
yınız. i.rzerlnde1d tnrifeye dik.kat. 

................ mliil ... 

• •• 
Yedek le\·a.-un ru,teğmenl Ömer Lfıt

fl Mo::ıılının (18290) acele şubemize 
nıuro.caatı. 

Zayi - Yüksek Mühendis mekteb1n
den 1042 senesine mıılısus şe~ke pa.
somu kaybettim. Ycnlslnl çıkarac&
~undan es'k1slnin hfikmü foktur. 

M E. 2 den 366 Jak Sam.inon 

Uzun, uzun düşünme· 
ğe lüzum yok! 

~AKSAM> n bir KÜÇÜK 
lLAN vermek kafidir. 

60 ıncı sayısı 

BUGÜN Ç IKTI 
Bu değerll kadın gazeteslnln bu 

~ayısıııdakl ı~ıer: Jlle şeklinde bir 
pulover - Gençler için pulover - Yün
den çocuk elbl sl • Tül ~lert - 1942 
modası • Guvelcrle snvll.§ - Stor -
Geliııclkler yastık - Guzcl perdeler. 

Ynztlat: Çocuk bakımı - Manikür -
D:ı.rılmıı.ca yok - ZekA oyunları - Ye
mekler - Adabı muaşeret ( z1yn.retıer) 
nıtitekD.bll !edakl\rlık - Kadın kalbi 
<Hiklye) okurlıuıı. ce.·ap v.s .. 

Ayrıca b!r örnek paftası, renkll sah lreler ve Ci!zel blr ko.~. 
l'İt\1'İ YALNIZ :?O KUKUŞl'Uıt. 

A kaı:ı caddesi No. 36. Turkive Yavm Evl, iı.tanbul 

Türkiye Eczacıları Cemiyetinden: 

Her hatanın, her fena ha.rekeLLn se
beb1nl :ı.ramalıdır. Çocuğunuz kıs
kan ç mı? inatçı mı? Ara.sı.ro. y::ıhn 
mı söylüyor? Somurtkan mı? Mü.'llif 
ve bccerlks1z m1? Hnyl:ız mı? Daha 
başka lmsurlan da var mı7 O halde: 
Bütün dünyanın büyük bir mütefuk
klr olarak tanıdığı 

Gh. G. Salzmann'in 

M. Cahid Gündoğdu 
tarafından Türkçeye çevrilen 

Ç o c u ğ u n u z u F-e n 
Terbiye Ediyorsunu 

ANA VE BABALAR.\ TERBİI'I: HİKı\YELERt 

Klta.bmı m utlo.ka okuyunuz. Bu eserde yanlış t erbiyenin çocuğu 
de~ıı. nyn1 7.amanda alle ve cemiyete ynptı~ı kötü zararlar d a göst,erll 
miştlr. Cl!tli fintı her >~rde 75 kuruştur. 

- Çıkar!\n; Türkiye Yayın E vi, Ankara cadde:ıo i N o. 36 iı;tanbul -

Memur aranıyor 
Anadoh:d:ı. lşçlsl fazla bir inşaut mahallinde Kııntlni id:ı.re ejebı

lecek tecrubell ve trminat verebilecek b~r rr.emura iht!yaç \·ardır T.ı
llolerln evrakı müsbillelerlle birlıkte her (,'Ün s:ıat 17 den sonra G:ı.l:ıta 
Bü:vuk Tünel hnn IJ numıı.rny::ı mür::ıcnat. 

Fabrikaların Nazarı dikkatine 
Şlmdiye ko.dnr Avrup.:ıd:ın gelen em.sallerlne faik ~rli lm:ıl.Atı nğır Avru
pa d~rllerlnden l!onımlu ve tazyllrll köseleden lm:ı.1 etmekte olduğumuz 
mnklne ka;-ı,l::ınnı tıcmın:ıtıı olarak Yedikul~ Knzlıçcşme Gödc.reci sokak 

BEI<İR URGANCI ve RASİM ESKiN 
Kösele fabrikn.."Uldnn temin edebUlrsiniı. Telefon: 20390-21825-22574 

Maden mühendisi aranıyor 
Galibi Anadoluda. ıstasyonıı yakın bir madende çalışmak üzere b!r 

maden mtlhendisi aranmaktadır. Taliplerin Gnlatnda ün:ron hamuda 
41/42 numaraya ınüracanLlı:ı.rı. 

ŞAK1R ZÜMRE TÜRK SANA Yll HARBİYE 
VE MADENiYE FABRİKASINDAN: 

M U H A S i P ARANIYOR 
Sanayi v e ticari muhasebed e ehliyet ve tecrübesi b ulunan ve ask-:r· 
Jikle alakası olmıyan b ir muhasibe ihtiyaç vardır. isteklilerin 

23 M.san !J Ll 

Devlet Demiryollari ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları il 

Mııberıınıen bOdOll (9U3) lira o!up 21/4/1942 tarlhlnde s:ı.nt (15,451 on 
beşi kı~ beşba ffa1'dall>:ı.şa. G::ır blnası dahlltruiekl komisyon tarafmd<:n 
kap&lı l'Jftıf usıJlile eı1mlltımesı yapılacağı Uln ediren 29 adet kamyon tente 
ôrtwrun:iln göriilen Uızuma. binaen cksiltmesiııden sat1ı n azar edllmtştlr. 

Btı lf ~hı ya.pı.IaOa.ıc olan ekSlltme yeniden nyru:a. ilıin edllcce-ktll". (48231 

İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından 

Umumi karar 
.l - Ham deri a~ verlşlerinln .İstanbul Ticaret ve Zalılre B:>rsasın.da 

wuıımoıe gömıea Oda meclislnce karar verilmiştir. 
2 - Ham dert imerlııo Borsa haricinde muamele icrası memnu<:!ıır. 
3 - Yukardd rnadd~ :ıhklı.mı hll!tm a hareket edenler hakkında 655 

No lu Ticaret v ~ &ııaJ1. ooal:m k3.nunwmn 5-lncl. maddesi nhkaau ~tb..t 
o tunacaktır. 

4 - İşbu umwııi kJ.!':lrın t.a.clılki, uu ilanın ne§l.r tarihinden ıs s-un oon-
!"d. b:ı.şlar. •4B26• 

İstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan 
llb\ )(Q, S i 162 
TJcııret Ve~fı.lot.iııdt-n aiuuuı ı:; 4 942 tarin ve JG 110·11 ınJılı en.L Ie p · 

s.ııı.şıannda fı.z.:ı::nl ~l" Y\l7 dclerl aşağıdaki -Jekilde ; en 'i'n toe ;,i• edilmı.ş• r 
Topt ncL Per:ıker.d."<:. 

Kın Kan 
% n ":.il 1 ("' t'.l 

30!.J s:ıo"llı ırocm:liruı..yo:ı --aro!'ile 
z.-ım m:ıllyctn "' ı:ı.' ec3 ' ""k ~ 1 t:.U •• 
Lll!JC::ıktı?. 

Yukaroo. gı) t:?riler. t.>pkuıcı l:lı· h:ıdcii y ıinız ldn • • • ı·. 
dıl kalan ycr!"rde rr. • • ~ ve fı.ı 'J e~ı h klkaten t.>P'.'.l • ~ ... k 
vıusıtlan. \ erf~"Cktlr 

lııtın.buld.ı. ınue.ı;sıe:· peralkcn.dec er ç:ı.yı doğrud.:t e . 
lardan o.ln.c kl:ırıııdnn bu şelılC'CI.. .rG.J..,t~h.ık ~tış f::a• nnn:n 
()Yrı<~a topbncı l:.'m i!lve ohınnuyacaktır. 

l{t>y!Lyet 14 ll'!Hı t.lrtlıl.nde neşrolun:ı.ıı 1'3:? ..ayılı ı .ı.· 10 u ~:ı.d-
de;;Jnd3 gö,,ten' ':ı. t:ıy ı;:ı•ı..ş k~r ~ uzdelerl yerlne ka ı ı olm.aK 7 'r , ,.,, 
o!untır. c4tı.ı~ 

Zonguldak Sağlık Kom İsyonu Reisliğinden : 
1 - Zon.:;ı:dınta. t.J.,;!ık ~kilatı L.coçl h'lsta.lıane.ol ıçlr. ~ 1 •• !'o. :ı ı : 

ücr tll bir b:ı.kt.:!ı.iyolol'r ve lnt:ı.nlye ınütelı:ı .-,ı. ı ile SOO lira •1 ~ c t ı 
c.Idiye nılitN~'1.Jl. 100 ı m ay. 'ı: '1Cretll b.:- llJ.:J hcn:5 re l!e ";) 'ra :ı.····~ 

I ücretli S hen• .lı~. 

2 - S:ı.glıJc tc1.tLit ::.1 b:ı.ğlı u.1:~e dı.sıp.;,n •rıerı !~·.n ıra: ı..;. ~·: ır 
rctII S ccı.ıcı il 'iO ve 80 Ilra fu:ı.-eUl 4 sıhha.t memuru" n ınlca :t 

Tallplerm .,01419~2 perşemhe gunune kadar Zoı gul 1..ıktl H \ B.ı -
hekiDlli~lııo murocıı.at'an lliln olunur. <4772> 

Ticare t Vekaletinden: 
Vek;\Ietlmlz halk vo orou Uül;·.ıcını knrşı!nm.ak iızcrc h:ım r.ıl :fJ ·~r r..:-ı 

t~dariktnda t:ıraturuzdan da tC'dblrler aluınıak surell.e tok m kt :ırd' i t·
arınsız margarln lm(\I ettirmek lmranndndır. Mnrc;:ırin ı:nnı n" ~o.hs•ı-; 
tc !satı olup da bu mevzuda çalı,pbl!ecek ve Vekületimızle ı~ır:ı~ı v:ı.p:ı.bl
lecek ~iıas v mii~l"'rln sclahlyetll mümesslllerinl 27 '4 1!14:.: pızat tesi 
günü Ank.."l.rada İa_ş.) nıUsteyırlığmda. bu!umnak ÜZ."':<e gönden~ 1rrı .'i 
olunur. (4775) 

Tttrkiye Oümhuriyeti 

ZiRAAT BA 
Kuruluş t1r1ht: 1S3S - Sermayesi: 100,000,000 Türk lirası ..,. 

nJans adedi: 263 
Zira! ve ticari her nevi banka muamtltleri 

Para birlktirt-nlere 28,800 lira ikrami}e veriyor. 

Ziraat B:ı.nl~asınd:ı. kumb:ıralı ve ıt!bar ız t:ı.sJ.rrur hes::ı.planndn en 
nz 50 llrnsı bulunanı ra senede 4 defa ~ekilecek kur':ı 1!~ M tl;td.ıkl 

pl1ina göre il:ranılye dar;ıtılncnktır. 
4 •tdet 1. 00 liralık 4.000 !ira 1 100 a<lct !.iO lirahk !i.000 Ura 
4 D 500 l> 2.000 » 120 » 40 lt 4.800 il 

4 1t 250 l> 1.000 D 16{) !' 20 3.2!) il 

-to )) :rno ,. 4.ooo • ı 

DİKKi\T: Heı.:ı;:ılnrındıkl paralar btr s,.~e lç.nde 50 ı.rıı.d.ın :ış.,ğı 
d~mlyeıılt'!re 1kr.'.l.mlye cıktığı takdirde " !!O fazl:ısil~ \. rJI:?c .. kt'r. 
Kuralar senede 4 ,ıerıı 11 evlUl, 11 b\rinciltfm un. 11 m:nt ve 

11 haziran t::ırihierinde çekilecektir. 

p Sümer Bank 
iplik v e d o kum a fabr ikalan 

m ü ess esesinde n; 

2 adet 4- 5 tonlul' kamyon alınacak 
M~ssesemizln lter blr halde olmak şartile yeni ve;oa k..ı:Iruıı!mLi 

12. adet 4 - 5 tonl!lk ··amyon:ı. !.htlyact bulandu~undan s:ı.hlp bulunruıb
nn k.lm.7onun blr fatogrofi.ı;-lni lllş!k olarnk reN."tu,p!.a. ANKARA'd:ı 
Müe.<;.sesemlzc rnflr3.C:<at etmPlcrl. 

ARANIYOR 
Tesvly~t - 01'.sljen ve Elektrik. Kaynn.'kçı.:.ı - So~llk De:nlrcl - sıcıak 

Denıtrci - Tornacı ve Pulunyn Işç!lel"lne luzunı va~ır. 

D E M l R S A N A Y l Ltd. Ş 1 R K E T l 
f.:ı.brlkası id:ıresiM mUr::ıc:ıat: Rızap~ Yo!mşu İsmet.iye Ce.d . 26 

K ~ n .:ı~.ı 1 11.ı. me•cut eczane halen l:ap:ı.lldır. Thlncl bir ecz::lnenln iaıı.:~3il~üzzium!Cılulriibf;;ca;:lg~elile~r!iilıGeri:foiiibiııni!!·kııa~M~ü:idliüi':rl~üf:lığiıı=ı.ni=emm:ti.ı!?i.rl!al:c~an~telaiinc.E!!!:~::ıızmi r.:&.:zımm:ıED 
Sıhbat V küietlr.!n 4 3 1942 tarih ve 948 '4808 sayılı emirle-

ISTANBUL KLÜBÜ 
r ~ ar 1 .'m.lkla t:ı!ıpl"'rln Sıhh:ıt V klletme mumcnntlan ilan olunur. 

thalatçı ve lhra~at çı Birlikleri 
lJmumi Katipliğinden : 

v a 
• • a ın 

An.adoludn bir lnşrıııt ı,ılrketiı.do ve-znedarlık yapa.b1lec~k t~ru.belı 
ve bu i'.]lerde çnlı.şını.ş l:ef.•let Y"l' bilecek blr vczned.m\ ye ınulı.:ısel.><!. 
işlerlnde çalışma.k k:eı-e blr muhasebe memunın.-ı lhtlyaç vardır. 
Tnliolerin evrakı mii tı.telcrllc blrlıkte her gün snat 17 den sol't'n Gn
lata Bii~·ük Tuueı Jı, n G nuııını ıyn muraca t 

DAVETİYE 
Klıibün =ı.n.l n~:ı..'lm'lme.:.inln 2! iincü madde-.. lne tf~ f ka:::ı Nı.s:ı.run 28 
.ucl salı ~unü saat l'l de Kluµ salonl:ınncla. lç'im::ıı ım.11::ırrer olıı.n 
Heyeti Um:.uniyeye te~rifl rl rlc.l o!unur. 

RUZNAME/ MÜZAKERAT: 
ı - Mcc1!sl idare raporunun olmnması., 
2 - lD41-1042 hCJa.p d~re.;1 ınuamelıitmın tetk kl. 
3 - K.lüp nlz.'Lmııamel d:ıhlllsinln 20 inci nı:ıddest nıuci.lı!"oe bu 

sene çLl~an !\z=ı.mn yerlerine int!hab:ıt icrası. 
MECLİSi f D.\ RE 


