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Bu sabahki 
haberler 

Hindistan muharebesi 
nin başlangıcı 

Seylan 
adası Japon 
lllcamaaa 
bekliyor 

Fakat adanın müda· 
faasının çok müşkül 

olduğu tebarüz 
ettiriliyor lneiltereye eelmiı olan Hind aakerlerf 

Bazı Blnd -;;;=M=l=.H=~=E.=R=İN=-

Manalı ve kudsl bir gln 

Tıbbiyeliler bayramı 
Türk Tıbbiye/isi milli idealler yolunda çok 

güzel bir isim kazanm. ş, f edakiirlığın, 
feragatin, yurt sevgisinin bir sembolü olmuştur 

Ticaret 
ve saa'at 
ok alları 

Yeniden 14 san'at 
okulu açı:ıyor 

1 Genç tıbbiyeliler, 
vazifenizi unutmayın! 
Sadece bir sıra hekimi olmakla millete . . ' ' ınsanıyete borçlu bulunduğunuz ulvi 

hizmetleri yapmış olmazsınız 
Yazan: Profesör Sadi Irmak 

Colombo, H (A.A,) - Seylan ııdasın. ı 
bkl sivillerin tahliye eclllm.clerJ planla_ 
Jınuı bııı:ırlandıtı hakkında çıkan h:ıber 

ler Japonların bu adaya yakında hücum 
edeoeklerlni röııtcrmeltedlr. Bu hücum 
Ja)- Hfndls'.an muharebesinin başlan~cı 
ola<'~kıır. Seylan adasının mudaraası 
fUt-tur. 

Jııpool r Nikolo ve Adano'yu ııldıklan 
&akd·rtlr adanın müdafa.ı.ıı CiP.ha güole. 
•rl·rktlr. 

. kabileleri KÜÇÜK 
laglllzlerle ORTAKLARI 

Ankara, 1 3 (Hu.ıusi) - Maarif 
VeldUiği memlekıetin muhtelif mın_ 
ta.kalarında ticaret v~ ean'at ok\ll
ları açılması etrafındaki hazırlık • 
lara devam etmektedir. Adana, 
Kayseri, E6'kiışchir, Malatya ve Ço. 
ııumda yeni açılmış olan bölge san. 
a.t okul!aTl bu ders yılı İçinde tc<l _ 
risata baş}ıyacaklardır. Vekifük bu 
okullann muhtaç olduğu idarecileır
k öğretmenlere aid kadrolarını da 
hazırlıyarak tayinlcrİl\i yapmı1tır. 

Jııı d , İıı~ill:ı:, Jioll/uırla ve Amerikan 
takvıyt" k•t:ıııtı Seylfına gelnıl~lerdlr, 

lnı: iz deıı:Z \'e hava kuvvetleri ada ch·a 
rııı 1.ı u hor kurmu tardır. 

Çin kıtaatı Birmanyada 

çarpıştılar 

Gandinin 
Bugün faaliyet halinde bulunan 

1 1 aan' at okulunun sayısı bu yıl a
' çılaıcalc olan aan'at okullarilc bera. 
bcr 25 i ıroçmİ§ olacaktır. 

Faaliyet halinde bulunan okul • 
la.rın mcvcud talebıo kadroları da 1 oııdrıı , 1 t (A.A.ı - Yeni Dellıi'den 

alın.uı hııberlerc röre muharebeler Ran 
roon'un 110 kilometre )ıtnallnde Sara. 
v.ıdı 11tr1fınd:ıu istikrar bulmuştıır. 

Pegıı'nwı '75 kllometre şlmalindckl 

mulı rt"l:l"ler lnkl :ıf etmektedir 

sözleri 
"Hind meselesinin 
halledileceğini ümid 
ettiren hiçbir belirti 

mevcud değil,, 

Alman yanın 
karşılaşhğı 
müşküller 

Romanya, Macaristan ve 
Bulgaristan çekingen 

bir vaziyette 

1 

bu maksad1a arttırılmıştır. \ 
Se.n'at okulları mcvcud bulunan 

1 
bürün bölgdlerde gece san' at kura. 
la.Ti açılmaın ve buralarda bulunan -----.; 

Bu) ı:k miktarda Çin kıtaatı B:rman. 
yııva ı:dm!ştlr. 

A'u.o;;1ral),ılıların rayl~ı 

Sydney 14 (A.A.) - Avu•trat
)'Cl kıtaat nın kayıblnrJ hakkında ıu 

rakaırrlar bild;rilmektecfu. Şimciye Yeni Delhi, 15 (AA.) - Ba. 
kadur muhtelif harb sahalarındaki eın toplantısında a.keri vaziyeti llJ1 

kay·blar 17.031 di·r. Orta şark ka. latan general Vavel şöyle demi§ 
y-ll • '. 9335 dir. Malayadaki ka- tir: -
y~blar hesnb edilememiştir .Çün~ü Rangoonun ve atağı Binnanya _ 
Sıngr puruın eubıtundan sonu hıç nın hüyülc kı81llınln elden çıkması, 
bir haber alırıamamtşllr, bir çok 'bakımdan S'ngapurun ka _ 

287 aübay ve erin knybı mu - yıbtndan daha ciddi bir darbedir. 
hakkaktır. Malayada 16. İ 44 eübay Bu dltrum muharebeyi H' d:!ı., 
ve erin akıbet!Pcrinden b!r haber •- tana da'ha çok yaklnıtınnıo ~: Çin: 1 
lınamamı~tır_. _ r>- li mültefiklcrimizle muvasa.le yol _ 

Fransa, ispanya, 
Portekiz 

arasında anlaşma 
Latin blokuna ltalya· 

nın alınmaması 
Musoliniyi kızJırmış! 

Kahire, 14 (A.A.) - Yerilen bir ha_ 

la.T!ml%1 tdıdltd etmekte bulunmuş 
tur. (Devamı 5 inci tayfada) ---·o---

İngilterede 
sinirler gergin 

Tagmis yeni bir cehhe
nin ihdası lüzumunu 

ileri sürüyor 

. AıA.ara ıs (Radyo l'.Ucta.i) 

llkba.har Yllklaştıkı;a Alman.yanın 
müşküllerJ de tazlalaş1Jor. Alman 
7&, Rusyaya karsı harbe clriştttı 5~ 
rada l\lacıırlstan, Roma.oya ve Rul 
carista.ndan anrak ı:eçld istemek 
auretile iktifa etmiş, Ru yayı blrkao 
ay fçlnde yeııeceklni sannıı~tı. Mlh_ 
verin küçük ortakları da Alınanya. 
nm bu kanaatine iştirak edere\, IA. 
zım celen kolaylıkları ırös~rmlşler. 
dlr. 

Ualbuld, Ruııya sderlndc Alman. 
3'1'ıın tahminleri dotru çıkmadı ve 
kış bastırınca Alman kuvvetlerinin 
dannnu bilsbütUn mli$kUllcştL 

Bu nzf>·et karşısında Almanya, 
şimdi, klicWc ortıı.Jdannd:ın :reni 
7ardım lstem_ektedlr, Almanya, bun,. 

dan enelkl ddle.rlle ba ort.aklarıru 
alda.tmış delildir. Cilnkü bluat iten,. 
d.lsl besablannda yanılmıştır. 

.i,çilerin tekn!k malunııı.tlarının yük 
~!tilm j de ik uırlıı tırılmışıır. Ö
nümüzdeki d-era yılında bu k\ll\!lar 
faaliyete ge~ olaca.klardır. 

Rusya da 
mubarebe 

vaziyeti 
Almanlar 2.800 

esir aldllar 
Bertin, 13 (A.A) - Alman or

cluları ba~lrum.andanlığını n tebliği: 
Donetz lböJgeşİndrkı müdafaa 

muharebcıler1 emaaı.nda önemli mile: 
tarda düşman kuıvvetleri bir mu • 
kabil taarruzla imha edilmiştir. 

Doğu ccp'heainin timal keıimin
(Devamı S inci sayf•da) ---o---Simdi Alınan7a ortaklal-ına di • 

yor kJ: Mademki bu harbe bir defa 

başladık, bunu elblrl!tlle blUrellm. iRAN ŞAHI 
Almanyanın bu iski'lne Kartı re. 

ret Romuıya, rt.rek .Macaristan ve TAHRAN DAN 
Bufcarlstan tamamen çeld~en blT 

bere core Alman, Fransız, lspanyol ve Lonclra 13 (A.A.) - Beyaz dunelln z!yct lm ktad R 
Portekiz d plomat ve cencJ k~~ıay he. ortadan kalkması ve benlln ile ııı>or it.. va R~a: R;·. seferinde en' Ay 1 L M iŞ 
)~Lcrlml atraınnda blr takım muıakcreler ı-ın- ~onu ... n ren! tahdlda.t ha...._•Mda .... ~ ,.. ... ... _ fazla fedakarlık rapmış oldutunu w 
:rapı 1

' ır, tefsirlerde bnluııan Tlmes ıautesı dl en -k wıprandıtını ileri sürerek 
Bu müzakerl'ler neticesinde Fran.<ia, - .-- " B · F d 

Jspanya, Portekiz arasında bir Jatln dev yor ki: L\bl her hanrl reni bir yardımda bulwı. ır rannz ra yomnun orta• 

(Yazısını 3 üncü sayfamızda 

Bugünkü· merasim 
İki Klinik ile tevsi edilen Radyoloji ensti
tüsünün açılış törenleri de bugün yapılacak ,. 
Tıblılydller baJT'll.Jll•, ou•iln sat H de l 

Vnlnndtc kontcranıı salonunda bütün T b b • . / 
proft'3Örler ve talebenin iştlrakile bilyük l ıge lıler n 
meraslmle kutlanacaktır. Bu b:ıyram YBZl IBTl 
müoaaebetlle ayni zamanda Tıb Fakül. • . • . "' 
tesbıln ba )'1) Guraba Mstancslndc te.. ~n~ T~~bıye] l7rın bayran • 
a1s eWit cm-ahi ve kadın hastalıkları gunü munt\sebelllc yazdıktaJ l 
kllnUderüe )-eniden teV'li edilen radyo_ yazıları iç sayfalarımızda I 
loji emt.ıtüsünün de ~ıh.s tiireıılert Yll. l, bulacakaınız .J 
pılaeclktır. 

Sürümü az olan 
sigara nevileri 

ortadan kaldırılacak 
-------------

Bu akşam Ankaraya dönecek olan inhisarlar 
Vekili tedkikleri hakkında izahat veriyor !etler bloku kurulması .car:ırla.~ırılmı$ Vatandqlar faydalı 0 leoek laer (Denmı 5 inci sayfada) ya atlığı fayialCU' hakkında 

ttr. ital)anın nıuı:ıtkcrelerclen bari~ hı. (Devamı 5 inci sayfada) \; .J Londra ne diyor Levazım anbarındakı" tahkı'kat net."celerı' 
tutması l\lusııolinlyl !ıızdırmıştır. • Londr& 13 (A.A.) _ Salibi 
na~rlere nazaran Fr.1nsa, İspanya, Ik• f b • yet'li İne iliz kaynaldarında denH - Bir müddettcnberi §Cıhrimiızde 

Porkkb; blt.uaflıklarını ilan tderrk it_ 1 maru tacı·r ve ır elifin~ ııöre İnanda yeni hUkumetfo bulunan Gümrük ve lmiaular Vc-
tlfalc akdedeceklcnllr. Bu ııurrtıl' Ahnan çabucak. ve kofıı,yca kurulabl!mllf ol kili Raif Karadeniz Vekalete ai-d 
1a bu devlttlrr üurlne lklıs:ıdi surette rnuı bure.da tesiı okınan uau1ün i - dairelerle bilhcuıaa inhiaarLudn yap. 

bir el koyma yapmış otııraktır. komı•syoncu du•• n yi iıl«Kiiilni gösterir. Yeni hükt1 - ttaı tetldldorini bıtirmiştir. Bu e.k.. 
Bu blokta idareci rol bpan}·:ıya verl (DeYUrU 5 inci uyfadal pmki tren1e Anluırayct. dönecek o -

lccektlr. f'ranko _ Sıılaz.ar ıı.ras•ııda vu. Inn Raif Karadeniz tetkik ve te • 

kubuıan son müllkaı bu mÜ'rııırreırr tevkı•f edı.ldı•ler Bu sabahki Sovyet tebliği 1JlQs1an ha1tkında gazotecil.cr~n w. 
llc aUlkad:ırdı. allerine şu cevabları vermıştı;r: 
' Geçcnltrde fsp:ınyayıı yapmış oldutu Moskova 14 (A.A.) - Bu ea. _ lıtanbulda bılhassa inhi.s:ır -
r;rya1ıatten avdet etmiş ol:ın l\ladaın _ _ bahkt Sovyet reemi tebliği: la et aid iş.krle meşgul oldum. An-
:retaln Gcntr 1 Frıırıkodan l\11T~şal Pt_ Mühim bir ihtikar hadisesi adliyeye etmı..tı Dün cepiıe1erde kıtnatımız ta - '--raıı,da olmuı lazım gelen umum 

-r. • h kA 1 ~ d . ıuır 
t:Lln'e ş:ıh i bir mektub rcllnniştlr. intikal cıtmlştlr. Suclular dün mevcuden :Mlliyeye tes. arnızı aTe nt arınw ;vnm .etmı~. - müdürlük merkez te.;-kilrt.!nın b~~a-

Bu nırktubumla Franko Petaln'e iş H~nin suçluları Sultanhamamıncla lim edilmişlerdir, lcr ve daha faziıı: ııerle?1.'şl~d:r· d'a bulunma5l, Vekiııet iç n bu ~ ,._ 
birliği yapması tekllf tmi tir, thali.tçı tacir Çubukçcyıın ne komls _ Düşmana ağır zayıat verdırılmıştır. rİn uzaktan i-claresi müıkülutını dıo. 

yoncusu Aranı ve e"l'De şehrin tanınmış ~ ............................................ , ----:-o. ğunnuştur. Bu müşkülatı yenmek İ-

Avustralya hariciye tüccarlarından Arm811ak Danıl.J.rnıyan. Çocuk sayfası Japonlar ıkı Avustral· çtn zaman zaman İstanbula ge1ip ça_ 
• dır. Suçlu Çubukçıyım ile Anım iddiaya k •• •• b t d J lışmak mecburiyetinde kalıyorum. 

nazırı v ;:ışıngtonda nıu:aran Anadolulu bir UicOllra 43 top Çocuk ea'hifem.iz. yaıtnız bu haf- ya ruvazoru a ır I ar Bu defaki tetkiklerim dl' Vekulet-
Loııdra, 14 (A.A.) - Avııstral.ra baş toblarto basmasını çok fa.hiş bır f'latla taya mahsus ıoılmnk Ü!zClle Pıı.. Londn 14 (A.A.) - Sidncy - ten veriilcn emirlerin mahallerinde 

\-CkUi vennı, olduku bir beyanatta Ha. s:ı.tsrlarken cUrmü mcşhud halinde ya_ zar günü intişar edecektir. Mt. d.en b'ldın1di-ğinc göre Perth ve Ye iyi tatbik cdiJd;ğ'ni memurl~rıın i .-
rlclye Nazırının müı:akerelerdc bulun_ kalanrruşla.rdır. Armen;ık Damlamıyan n'.m1?1 okuyucularımızdan özür ıra adlaTındaki Avustralya kruvt\:ZÖr ç.inde. ~ulund.uğum~z gü 1 ırın ne -
nıalt ....,.. V&fln&1.o• rlt.tttlnl bUdlr. ela sat~ mutavassıt rolünü oyı•am:ıkl dılerız. }e:ri Jaopnlar tarafından batırılmış. z.nketını takdlr etmiş olduklınını ve 

liiUl'eiUe ba lh~ar hldlieline lıftll'ak \ ........... , .... ___ ".-" ............ .,/ ttr, '-(Devamı 6 ncı sayfada) Rııi' Karaden' 



2 Sayfa 

•• e gu 
1-~ ind:standaki 
Kaynaşma 

-.:.. ___ Ekrem UıaklıglJ _J 
crç tln ne oldutunu anl.amak lçlD 

bclWyeUm, dıyoru..;, taka" ~eda.o 
.ııı, bırb rınc o kadar tc bir habe-
U<lgı celly or li:l Cl!Ilc 

.ıı dıı..ır kalıyoruz. 

Bu hali rler satn:ıtı arasında hangisi 
d u, h.ını;-bf )ıuılış? ilk bakışta kes. 
ı r ltn sı çok guç ş dlr. 

Lir İ •ı-th.: aj<lnsını.u 
i;LIJ>.._ı; 

ln:ıltere llindist.anm biıtun istekle. 
k.obul edecektir.., Faka.& 

ı;o.e 

lt r Hlndlst na banşbn sonra 
Ir emfnyou 

' nnq c k.ıır:ır "remıJşUr, Si.t
in azerinı.- aldığı vazife _ ileri.. 
anu~ o 4Ul lilanı sWemi ilze.. 

llılld ~ f •C ile ~l.ılıdlden J't::.ir toati 

" tir. 
Du i Jıab rdm blrlnclsi doğru olılo. 

il t.akd rdc ortnd esaslı bir escle 

SON POSTA 

l\J m Alma.uyanın temel ını koyan biiyük Frcdrildeıı sonnıışlar: 
- Millet hesalı a uı lriiyilk zevkiniz nedir? 
~ hükümclıı.rı &11 cevabı ftl'mlş: 

Üç büyük düşünce = = 

l\fuhiii.mhde ~ye defer olanları ellerinde tuta.n:a.k, ~cldngcnc cesaret tel,. 

kin edersek, onları ufaktan başlntara.t tedricen büJ'Uk işler ya.ıınuık yolcnd3 

Uerletlnek b!r derece d:ılıa. büyümüş olur, bilakis ;rüksclmeyl kısk:lnıt'&lk 

Mart l'* 

Sabaht n SAqaha: 

Bugünü s:1yreden 
Dünkü kahramanlar 

-·--- Bur:O.an Cahid ·--
er yÜzÜ ı:nahşer oldu. Arz, 
eski Jstanbul yangınları gfbi 

kol kol yanıyor. liırmruıyan.ıı beyıu 
filleri, Afrikanın sakin d.!veleri, 
Bonıeo'nun mavi ~ ı bile bu 
mahterin içinde kavrulup g.ttıler. 

Dünya böyle bir barb g-..nncdl. 
Jnsaıılık bugünkü kadar çılgınlık 
gö t medi, cihangirler bı. kadar 
cana kıymadılar ve dünyayı bu ka.. 
dar yak.p yıkma .. ı!nr. On r.r an. 
cak yatağından tCl§IDlf bir uchir gl. 
bi bir istikamete nktılıır. Bunlaı- gibi 
tufan dehşeı:i gö..tcmıedikr. 

lıte tarihin ancak bir de-.-rlntl ki 
akınlara göğüs veren Çin r.edleri, Q 
le KrJnlln kubbd 1, l~te Akropol 
tepeleri, İfle :Wasır ehra.-nları. işte 
Delhi mlnarekrl, İ§te Eyfel ve Za.. 
fer 'lakı, .işte Romanın CcJizce'sl ve 
S;:iru PJerre'l ve nihayet y 1 dün. 
yanın yeni abideleri. 

- CoMJğıı yetlş 'rm k ~Pnçler arasında yiikse]meye müstald olanlAnn eL 
lıerlnd n tutmak, her lkfslnc de nefse ltııruu'lı şlrlnga etmek.. hem Jı:end!ml:rl, hem muhlflmi:z.1 söndiırmliş ollil'llZ. .............. _ .............. - ........................................ -...................... --..--------·----· ... ·--·-------··--··· .............. -.... .. -......... ._ ......... .. 

Bütün ıbu «dlinıı hayret ve deh. 
ıeUc bz;giiıili :sey:rediyo • eş t&rl • 
hl zaman zaman hu bidcl r önün. 
dr çok kc:nlı maceralar k.&y.d tmlı. 
tir. Fakat bugün arz, kutub artndan 
çöl ,rJn .. kadar yeni maceranın hi. 

~---:--~-----=~~----...-----=-----==---==-=..:.-=-==.-.zn-:--=----~--~ ki!ycs'n~ kahrrunan olmuştur 
Bu mnccs-a n ıl baıladı, bll"yo. 

nız. Fakat nası' bitecek. Onu bıı§
lnynnlar da bilmektn aciz; lı: ldıLır. 

aş;a J 

al c.ı.k mesele yeni ld:ırcnln kurul. 17 
.ı ve b un il n t:ında bulun. 

ta olan ing'lllz ordu ıııun dunımu.

1 
nas 

1 r eder, llind ·st.ının iç pu lU. 
ı linl alır, kokunıleu hallcdlllr 

Gazinodan ftkarken iki gar- Fırıncıların verilen undan fazla fiş getirmele-
nt1nc1s1 son culıoı olduğunu söyliye · • • h kiki sebebı· ani ş1lam dı, ellerı·ndekı" 

rek kendirine otele /ır.adar refa nnı,ı 
1 

d ;.an ılece:t b!r vade kat etmiıler. fakat tüccara bu t ki h d ki d~ 1 • 1 anl;ışılac .. k ol rsa dava , s o arı arca l an zanne 111yor 
• ,_n benlı :nı ldrik yolunda arkada lık 170 liraya patlaml§ 

aşır r? 

Gece bekçisi hiç 
hastalanmaz mı? 

Yer yüzü bir insan m!!zhahnsı 
oldu Gö~ünmez bir kuvvet kütle 
halinde insan kafilelerini bu mt'.Z. 
bahaya sürüyor. Muslld&i, dcb

0

ya. 
tı, san'e.tl, h~rl ile medniyet blı 
kart öküz gibi b ı mczha.ba:lıı 1 afa. 
sına inecek topuzu bekliyor. Bu çc. 
lik topuz gene onun eseridir! 

c.2.~ur/,an Cahid .......... -...................................... . 
u':llnun ani lm:ıın gibi b:ı it bir Evvelki gece, g~ ,;va-Jcit ~rkecL dan fırınlaıra veriılcn ekmeklik un. çi'n alaka.d r1ar müvacdıesin.dıe bir , 

l , ben ne lud r m re a naış - Thprak Ma:h.suE.er.i Ofisi tıırafın.l!lu1 şüphcSini cto~u.ş, bunun i. 

al ına girlv ıtr. Ş ın"ikl halde göz de gQrı~ b'..r ::r~ıkesıouik. vak ası ol.. ları.n o/o 25 ini ıml8lr unu ve müte.. tccıübc yapıhnıştır. Faka! netice • , 
b lunan b Ur~ler 3 O mlyon muş, bl'T tucca:nn 170 tııııa.ı aıırL bak.il kısmını da buğda.y unut · d.e>C&'ldısi~'bi birçuvıalund'ım 167,5 
te ~z b!r p .. zar ve Ullienmez mlştır. .. etmektedir. Görü:lcm lüz.um ~rd. .l.&mck çıkarı'ldıiı görülmilftür. Bun 

~iktaş, Türkall mah lesi, 
Mısırlıoğ!u sokağında oturan 
Hasan fbar yazıyor: 

Yıl".lız bahçesindeki 
havuz banyo halinde 

ha ka ::lÇtlacak 

servet byn tı olan bir I ~bul': mal ahn:1"k U2lCll'c g&o ne, bi:r kaç gün mnra verilecek unı. 1 dnn aonra bazı fırıncıların nokran 
hııl.."'kıntb incUtcrenlıı ı:u ·ı v~. Sirlcecıd1c Mer::ç oteli:ndc bir hm, cü:z·i bir milktnır bakla unı.r do tartılı ekımek çıkardikla.rı ileri sü • 
rızas'lc kökle ş an•anele • muddct.tcn.'beTl y.atm!a.kta ahın M h. k.ıı.ırıştıırtlrnuına h.şlan caktır. Bu ~ .. .. B f ,__ k 

._. a.,....,.
0 

,_ lht m d ad.nd hiT tl.i.cce.r· evveJkt nk h ., __ -'- ı__ ~"- ·:ıc· ru.muıştur. U \IS'Usta ITLn..u-l!n 81 
eçem~ ce.,ı, ,.;.>r • ...., .... r e . • . . • usu.sta ventoec:K ıwarurın tı.ıuı m • s•k kcıın.troı1 eıcKhnesi k.a! 

1 n hu' miı .ıl ınd b:ıltı an ~m AnkaTa cacldc:sınde brr ıçk lı den <C'VV.el yen; haTrtcnln btr tcıcrü.. '"- ·· • ne Taor ve -
• • ..ı _ k '-· · - .ı..._. • . r.ıunı'şt1r. 

ıst!kllil verdi nln guxı.no)a gt<=r :raK!I lçmcgc ""'i'" besı yaptlacak ve yoru ekımck çeş • . 

kuvv~t lamıstır. _ı1• •1 t bı·t ..ı--ı __ k .. ;.. Bazı fı~ncılann. dn t-edrlCC'Jl, cL 
.. )! ıı s es ewı-ece ı.u. 1 · d b. -nı"ı. k ---'- _..E. 

Geoc.ni!n geç saatkr.iıne k.adıar de.. n·.. .....___,c..__ fı l erın e ır gu w.. sto u-.ıwrı =rJ-
ıger uı.ıaıw.ıı, Tinci ıırın un '.2_1 · b ı Ofi f <L 

vam eden bu İçki a.lcmi esnas1nda " n_ ·-•ı.. T k M-'L- ti . or: Cttl!IUCI'1 vıe u suretı- se a:z:.u 
1 . anna& loru opra u.ı~u eti rıı- f. ·m_ _ _ı _n._ d • ·hkakl 

taşra ı tüccaT; otur?uSıı gazlınonun sine getinflderi fişlıerin biır gün -ev- ış vraz ecıere& muta isti • n 
garsonları n M V'C Mdmıed e e1 t__ı 011_ı ~-7l__ 1 .ktarı dan ırından fazla un aMıkları ~aş:J • 
_ıl_'L _ıı_ k a·ı . .,__ v eun ~ !lQUtoaT un ll1l n H l'--'-: Of:._ b b. .. ı··k 
ll.Ilou:o o ffiUf ve en ı CTine !Jt1n1.m- fazla. ol.amın melıJdcsj de e.lnkatlar. mı~Ur. a ouıa m u ır gım tt 

da bu1:mmuştuT· Iar tara.fındaın tctJük edi.lm.iJ butım.. fazla istihkakı, sarifcıdilmom.ck kay. 
Ga:ı.ı.no kil.1>anchktan sonraı gar. ma'kr.adır d1ile fırıntara 'tcıVZi etmi~ti. Bu kay-

nın m"Shur çılmlt mütrhas. son Ali_ il~ f\~eh~: .. tücca:rı; r- Bu ~yet fıırıncıların verikn dı din:lemiyerok oklarını Lan:a -
lideri Gantl H'nd m "lesinin hal. hoş oldugunu ı'fcnye ııurerek yahıız unbrden n:s1>it edilm?ş WNınan ymılar hak.kıındaı takibat yapılacak.. 

lf'Ceğ-lırl ilmid eWreıı hiçbir bellrtl ~·rakm~mı~; otclı: kıa.d~r kıendi • nı:iktardQD fazla ekımck çıwdık • tim. 
u'1 0~ıbnı ·1ıcmlı; ve sözüne sı;ne tu4."'ll.de ık ettn §lerd:ıx. 
n şıı cümleyi ddemlşt.lr: Otele dönen ~ bu biT zıa.mlı\D 

_ ı :ı :.creye eyyal oba.altlJ!'ım:ı sonra cüzdanıtnn. eJ .ata-n · Mehmc<l; 
rn iı."lli:t empcey.ıliz.mlnln ilin. cüzdanıncl bulunan 1 70 liranm 

t.mı. kal'$ büyük bir eıaayet teşkil mevcud olmad1ğını görmüş: :znbı • 
t kaıuatınde1'm.> taya müracaat etmiftir. 
~anın yalnız str ·ve.met. Y:aıp n tnhkl&ıut netıicc&incl'e taı 

kurtulıtb It-oetl f1krintn muclıll '\'C ralı tüccarın cebi.ndok.i t tO firenın 
ıııaz bir :mudfıfH o'kln Gandlnln aksi g~ın Ali ite Mchmed taraimc:lan 

ı;a ili! olan Nchrü lehine csld Y"' ,,,. •C' -Jd ğı eohırbnıştıır. .. 
111.wıd:ın çok yer kayb tmis oldu'İu. • Çal•r.an paNl'aT, gat~la~n UZJC

lddla e(tlhliCi bir ~mıı.n.da bu dil. TFnde bufunm'lltı ve ııahihıne .ınde o. 
eesı dtıh:ı :r.~-ııde kkııtl cellıetsc lunmu~ UT· • ----o---tp\Ur. 

Prof. Ki.zım lsmailin lliııd yatan ertrlnln bu bcdblnllği ne. 
l'tdtn lleri .ıellyor ve orta İngilizleri konferansı 

il ı ı:.orluklarını ,.cnBelcr bUe uzak Pror. Kazım İsmail Gürkan Pazartesi 
ler brs:ıbınn duşiindllrt~l< lıaş'k:ı rinü saııt (17,36) eh EnılninU Balke • 
t't'ler acaba yok mudur? vinde drk satlaınlı ın (Sasfa.rıı> oıev. 

1 atırbrd:ı o'du!'u üure Çln lideri zuuncla bir konfcrana 'ftttoektlr. 
ıı.Kay.Çt ~a!kilh seyahati nasın. 
b.rço! ıı:nd yurdsevcrlcrl lle konuş. blara cntllıJc verebil ock C'I! 

gi1)! Gandi tll' de saaU:ırca. silren rın içine dahnamışlar mMlır? 
~ bıh:ıtlenle bulundu. 

<Yn E*ri blrçok wsınnn "11cfıriru1e 
bnı b r a ır. Bir deta Aoııvalı.. 

Asya m!llr.tlcıinln bil' federasyon 
ver c"k 

, ............................................................... --................... ; ........ 7·~ 
~ Meşhur Alman mugannıyesı ~ 
~ Erna Sack şehrimizde ~ 
'-.:-.. . ....,... . ., ..................................... _. ... _ ... _ ............ ·····-··· .. ·· ... ··--' 

. . 

<ıKasımpap bclt:Jly~ tahsil 
fUbcsin n g~ce bekçi .. lyiın. .Has. 
tnlandım, bir hafta vazifeme 
devam edemedim. Ha:r~alığımı 
Beyoğlu Züklır hasbme.&lnd~n 
aldığım raporla tevsik ettim . 
Raporumu hizmetinde bultm • 
duğum daire kabul clmedl: 
aGeee bekçiafnln ıapora kabul 
edllmezıı dediler v~ vazifeme 
nihayet verildi. 

Ben gece bekçisiyim diye hiç 
hastalanmıyacak mıyım,? Has.. 
ta'nndığım zaman insandan :sn. 
yılmıyacak, raporuma kıymet 
verilmiyecek mi? Alaka darla • 
nn dlkkıı.t nazarını çekmenizi 
rica ederim.» 

.) 
\......_ __________________ _ 

Fen fakültesi 
yangını elel'trik 

tesi 3atından çıkmış 

Ve:li ve Belediye Rei,,i doktoı 
Lutfi Kırdar dün tıelwı.r yakındıı 
halka açılacak ofun Yııldı.ı: bahçe• 
s~ne giderek totki'klerde bulunmuş. 
l'llr. 

1 Yıldız G:>ahçıesin-deki tarihi büıyiı1' 
havuzun brı:nyo haline g ·r·İerek 
halkın istifadesi:ne arzcdilmesı kıa 1 
rarlaştırıbnış.tır. Havuzun büf·n su.. 
yunu dcğişf ırcbilecek büy i:l: bir mo 
topom'b bu undu'nı takd'rde havu.a 
tıamrunen banyo har ıne get r · k.""Cek • 
tir. Motopomb bulunnmazs:ı lıavu • 
nm yalnız bir kısmı b.<ı.ı·~ o olarali 
ha1ka açılacal.."tır. 

Yıldız ba!hçcsimlc ioab rcfen ha. 
zırlık'lar yakında tam:ı:mland~k • 
Ur. 

iaşe Müst3şarl döndü 
Biır iıafı:a.danberi şehrimhıde bu. 

1unan ve lstanbul mlntnkııısının ~. 
şe vaziyeıile birlikte itha.IAt fnnn 
yctimİ'2:İn arttırılması etra1ındn ba. 
ıı:ı tetkikler ve tcmasbr yapım iaşe 
müstearı Şiı1crü Sökmensüer dü:ıı 
akşaımki e1tsprede An.iaaruya dön · 
müştür. 

Zeyneb Han1m !kbnağı yımg:nı 
«rafında adilycce yapıl.in tahki -
kat sem saflhaya varmıştır. Tabki • 
katı ida:re eden mü:dtl'ciumumi mu. 

avin.i Necati Kütükçüoi]u evvt"lki 1 1 
gün ve dün yeniden birçok kimse. ~ 
biıı HadelCTlnii. clnı.~r. Bu arad'a ____________ .. 

bilha.&'Sa yıa.ngın yerine ilk yetİten CUMARTESİ, H;J.Ultı 
itfaiye ne~1eri dinlonnıİştir. 'l.30: Sa.at aynn, 'l.S3: Batır müill 

BelecLiye mühendisleri ta.rniı:n _ (Pl.), 'JAS: Ajans haberleri, 8.30: 6eDı 
dan yangın mahallinde yapılaın kc. tonik prog-ra.m (Pl.), 13.30: Saat aran. 
§ılf de neticeye 'V'aTml~lr. Mühen - 11.33: Ber.ıJıcr s;Jl'kı ve türkulr"r, !13.45: 
d'i's!er hıeniiz rıııporlarını vermiş de.. A;Jans haberleri, 14.30: RlyaEetlcümhur 
iillcrsc de yanglttlln binaının elek • bandosu. 15.30: Riyasetlcümhur tll3r. 
tri'k tesisa.tıındaki bir ar)zndnn çık. n\onik omestmsı., ıs: Saa& a.)a!'l, ıs.o&: 
tığı ımlaş~lmalctadlr. Radwo ~ klübü, 18.45: Ziraat tak. 

'I etm erlılln a~U bir tarattanaır, 
yılmaz bir yu~veraJr. ltu bsl 'D'lllUWl.ratt 

mcselcsirule kiktuı 
K~ ~eil 

Oİ.ğeT tanfmn, at~ Uk zuhur viml, 18.55: Radyo dans orkestrasının 
ettiği yer de tc!!bİ! ed.ilmioti.r. Bu • (Her te1t'I ) ~ı. 19.38: Saat ~
rast tecruôi fizik cmııt.itüsündckt ıa. rı ve ajans haberleri, 19.45: Serbest 10 
bora.tu'Val'dtr. Yllngln bu laboratu. dakika, 19.55: Fam hQeU. t0.15: Radyo 
vann tavant™1an zuhur ct:nışt.i'r. ı:a-zetesl, ıt.45: Kansık J'kı v.ı tlirkil. 

eııtiıu Canfnden bqilannnş, kendi • Maamafih bütün bunhr ancak ke. ler, ı1~ (Büy .Mıamlar), ıı.ı5 : Dln.. 
me IJabl.ler • ti'f nporu ıı.hndıkten 80nra kat'i leyicl ~lerl, 21.45: (Günün mesele. emen hepsini Gandl.. 

bHı:Uerlnln derlnlL 
uf mı llğlııclc, .asyab 

·annd:ı tcredtUiıl c iz değil görü. 

8 

kaltliklan zaman 
detil, • Utfuı Avrupa. 

-Kaeı:ıı 
U7 

lM 
.s. u. 

' 3!i 

10 ~ 

l;;iadi Alcş:om Y.taı 

s ı· 
.:1. D. sr 16 , .. 18 16 1~ 415 

9 29 l2 1 80 

lttıhuayışmm 

receiim: 
Diin aj:uısın cetfrdi!t bir habere ıi. 

re l\Iadrasın iki fabrikasın kar,ra.şa.bk 

pı'k.nıış, amele tara.fmdan pol!ıtc taarru:ı 
cdibn!ş, zabıta. kuvveti tarafınbn da 

eleye ~ ·ı r, i ·m. <21 t"aralı 
vat'dır. D ıu tmırtan d b füullan 
l.izeri de kabileler ne tnrfllz askeri ara. 
mıd:ı bir deme vuku !~. 
8 Uz as'b:rl film~. H iı yar.ı.lan.. 

m~ır. 
B11 ka?Taşalıklar ve b1a 

rmı kararbr net!c 
IUlllL):.TellS!z'IMerbı ~ 

ml, s;ı.vıla.maz ı bihıiıyonsz, yalnız Bin. 
dfstanda bir kayııa elduıunu görü. 
Yi>ruz, ırc JaPO bnn bu ka3 naşmııl:tn 
mruı mi~ ingtıterenın \'elnte iti 
lstlklall vaılcderek boY11J!.n klirtndcmetdc 
olduklanusı. plıhJ ela,-oruz. 
lrerf:ün 

&lı.IHlı Zt~ırtı 

..-.o 't'4) 

.ı8u Ari GP2•1ll ,me~ll' M\ırdl1ll' AJmwa mqannl;y e, Der. tokild'c teshit edillebilecektir. leri). 22: Radyo lon ork trn • 2ı.3o: 
ldnnd ııbanlsU refakaı Ta!ıkilta.ta dev.nm olunmaktadır. Saa.t ayarı, ajans baberlerl ''e borsalar. elen, Ema. 6acık dün öileılcn sonra ~. 

J'alle Dcrlbldcn eehrimfze C '"'8tesı;ICCIU 
a.nnlnnln Yesll. Fahiı fiatla kömür satan biri 

balhıt rös.. yakalandı 
tase müdürtüğii takibat kısmı memur. 

~---------------------------9'. lan c:lün .bir kömftr (h arı vak'nsı cür. 

1 STER 
1 mil meşhudu yapmışlardır. Kumkaııı 

, Nfsancasmcla eki lsccl F:\lk o:ıu na. 

l S 1 n Sudan mda blrl, 1&6 kilo anan. 
T E f r:nı kimürlinü kUosu ı· kurustan ro • 

Bir alqam reflklmtz, dünkü sa. 
yısında, 1n'lmarlar V el:Hi Raif 
Karadenizln Ankarada bir ziya. 
fette hazır bulunduJ;;'"llllu yazıyor. 
du. 

Halbuki, Raif Karadeniz İs • 

tanbuldadır ve Vekilete bağlı 
müesaeselerde tetkiklerine devam 
ctmcktcdlr. Bu kadar da dcğO, 
Vekilin bugüılkü sayımızda, !"S • 
tnnbulc:la alınını§ bir de bey atı 
vardır. 

iSTER 
iSTER 

iNAN 
INANMAI 

tarken y:lkabllt1lıştır. Suçlunun pttı ı 
kömürler tartılmış., çunlların ağ'ırlığı 
150 k1h• çıJcımr;lır. nu vnzlnt kıırın • 
ııında löömüriin ldlo&nnnn 15 kurusu aa 
Qşfıtı göriilmüş ve taklb:ı.ta l:l!{lfinı1$tlr. 

(_Y_e_n_i_n_e_ş_r_i~. 
YenlyOl - Bu enc!lk dcrg"lslııhı 

ıı üncü sayısı çıkmışh:r. ıtı::Jnıle Jsfüadell 

,.. __ _,. _____ _,.-~~~-~· ---------""-OE.----.---=-------_,,) :,._(ilı.eı 7azil:ır TlU'clır. Fla~ı ılO ~urns. 

lstanbul borsası 
-····-

13/3/942 e.ÇtJ:ş • Jaıp::ınış fi.atlan 

ç KLB& 

A~ Ye .a 1.'UJ 
ndra ı 2Starll:ı 5.24 

~w-Tort 100 Uol&l' 12!>.20 
tadrfj lG;IP ta 12 9375 

ao" lot UYlf Kr. 3072 
Bi.:r aJıın llnı. 33 O:> 
24 ~arlık b!:r gram ıwnı.ce 
a.ıtın 4 55 

ı"ramı.'tY . % 5 933 Er • 
~ 
Stvas - Erızııuıum 2. 7 
"" 7 94:1 Dcıml.ıryot\l/ ll 

24.-
20-
19.40 

~-----.;ll----------' 
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.r·•••••••••••••••••••••••······ ... ········-·· .. ····•••••••••H••••••-••••••H••••••••• ........... .._. ................................................. _ ...................................... ._.. •••• , 

~ Fürk tıbbiye/isi milli ldealfer yolunda çok güzel bir isim ~ 
~ kazanmış, fedakarlığın, yurd sevgisinin sembolü olmuştur ~ 
\, ....................................................... -...... -.. .......... -......................................................................................................................... _./ 

Ya~an: Pro esör doktor Sa i 1 m&U.&aııo 
ugün, 14 Mart, Tıbbiydıle. şeye de yor vc:nmit oluyordu. O mecburiyet karyısında Türk ruhunu ta.n insanlar ya~bilirdi. Tıb tcdri
rın bayramıdır. TLirk yurdun da, Avrupa ve Avn.I\? ı kartı nda infsl'orilte d~sundaM korumak satı memlekete garb mebodl'arile ya 

da yüksek sc"·iyelı tıb tcciıısat. ne inrerjoaite dlıygu:st1na. kapılmak! .. ı. Tıbbiyelil<erin karşıl&1tti;1 ii-k büyiık pılan müsbet ilmi geöl'm:iş oluyov-. 
zaman ba~lam~tır? Bu o kaciar es.. Koca 1.li- impa.r..tori~un varısı, da.va olmupır. du. Ta.biat ilim:ferinin anası olan 
ki bır t.arıhe dayanıyor kı gerçek f~i hatcir gönneyi tdid-n eden Kıclrnlı Azız Efenc:M ve ark.ednş. fizik ve kimya memlekete TıbLiycı 
bır başlangıç bulmak mi.ı,,..ü1dür. bir dinin ealik.i. f.tih bir Lrkı.n ev. ları Tütl-çenİ'n .tıabii o zam.ımki tek yolilc gİnni~T. Bunu n.ebıat.nt. hay. 
Fat.h ve KıLnuni d.evirleriıı n tıb lad'J'arı oluai Avlı.ipil rnedniyetine liie l>iT ilim dfö, bir tı.b dı"\i oldri vnnat, arziyat tak.ib etmiıtır. Doyle
medreaclerıni zamanlarının üntver. kendimizi ımı!ıtaç göm~ z..ı.rureti leceiini işpat etmek İçin ömürie:-i. ce müsbet irılimlerin çatısı kurulm~ 
&ileai &ayma:ha hı.çıbir ,uahz.ur yok. yeni teknikler ve silahlar!• mü.c.dl. ni h-arcaını\'Lııırd1T. Bu ar.ti mücade. tur. l~c bu ilim hsvasıru teut-ifüs 
tur. Hatta bu fukühıelcrı mı.ı<t5lrlcı. hez Avrupa oııdu.!u k:artısında uğra. lenin verimi o':anık Tıhbıyeck Fren ederek yeti~n genç Tıbbiyt:liler 
rina üstün bu'.lmamakte. r .. 000l'a•:a dıi.mız: ma~biyetkr çok a.iır ~e- sl2lCa ted-ııisatıa yerini Türkçe al- Avrupa İ0lmtne eaygı dll')f.na.kla be
yoktUT . .Fa!:ı.t daha. evvel Seo!'çuldr.ırın liyordu. Fakat ya~ibnek için mlftlT ra'ber bunun b-iT inferi<>Tj-te duygu.. 
da i~erı zihnj.yetle tıb m~cıd'Cri kapı.larımızı Avrupa mc:deniyerlne Böyle bir mi.icadeleyi a~k. mw su doğunn.asını ön~cmiye çalı~ılar. 
bulunduğu muhakkak.. Bu seıbeblc açmak mecbllı'.İyetiTMk idik. l e bu bet ilimterk temaıta geleb lrn.ış o. ı Onların mamfelct çapında iU .. büyük 
ne Haydara:pşadaki fakülten!n açı!. ~...-w..,...._....,....- başarıları bu olmuştur. 
muı. ne İk:inci Mahmudun 1.bbi. lkin<:i büyük nwvufhlıyot'crİ, 
yeai. ne BUTSa t.bhanesi Türk tıbbı. hürriyet mücadelelerinde görühni;-t1-
nın bıt~ltzıaıcı olama.z.lar. Bunlar tür. Tıbbiye bu m.ferin beşiği ol. 
tıb tarıhiıuizin ancak safhaları'Cıır. muştur. MUst:ebid bh rejime kafa 
Bu sebeble 14 Ma.rtı, ımU;..yyeıı b:r Ey arkada§ 14 Mart l:ıayramın kutlu ol&Un, tutmanın zcvlcim duyu~rın çoğu 
tıb mektebinin kurulduğu bir gün lhnln ba<Jlnd1t bir taç, feyzin umutlu olsutL Tıbbiyclfidir. Bu rn\icadcle onlardan 
olnuı.lctan ziyade Tıbbiyelilor:n mü~ Ey arkadaf 14 Mart büyük b?.yram pnüdür, bir kısmının hayat·nıa mal olmuş.. 
terek bir bayııam tıünü itibu edil. 14 Mart 114 yıi öncenin düğünüdür. tur. Fakat ne zararı var. Değil mi 
dı:ii İçin kut'lu.yoruz:. Bu gün ki, Türklük için bin bir batıra saklar, ki bugiin hala iç.imizd~ ya.şıyorl.a.T· 

Her bayram DIT muhn.eebe günü. Bu iftihar günü ki, as rları kucaklar.. Tiirk Tı~iycfi&. n ın geçen Ciaan 
di.ı.r. Geriye bakmak, ~)eriyi dütün- AsnlN" d.lyeyiın de göi'aün kabarsın tapın. Harbi.ndeki hiızrne:Jı-ri bütün m;lle. 
mek gunüdür. Bu bakımdan ciiyebl Ruhun geriye dönüp tarihle kucaldafsın.. tinin unutamıyacıı~ hatıNLırı tcş.. 
tiriz ki Tııbl>iyeHlerin i>aynunıı bü. Asırlar, w Türk için Şeref dolu, fA1t dolu; kil eder. O uunaruı kadar göıülme-
tün Türk mi1leti İçin mlma.lı ve kıxl Tü:-klüğün Tababetin &'Öisünde nl an dolu-. n1i<ı b. r scfcrb .. rıl.1ğin müşkü1 o1an 
ei bb- giindüı-. Türk miDeiınin biiti.Ht Asırlar ld içinde nice unvan saklıdır, sıhhi hiz:mcıtil4'ri karşıemda Türk 
acı ve tattı eünl'e?'ınc Tıb.bivei-ileı Nke bakalı, nl.:e han, nice aultnn 63klıdır. Tılıbiı)"el'iei r,ok defa kC'lld.1 hnyııtın 
bütün varl:ıldarilc ı~tirak e.ıırniıle.r. Dünya değer beldeki' bu günün içindedir, istihkM cderdk çalımııştıT. Nıhavet. 
diır. Tanzimatla ba~lıyıw:ı yenjgeşme, Belc:le.br ki uçları iap.nyada, Çindedlr. Tıbbiyctiter.!mi:r: l ikral Savn~d:.'l 
a-arb. I .şma ceryanını.n as.il fodaileri Cihan İİIWnde birlik. cihan ü tünde Türklilk. •• miiUet şefinin etr&f ı.:nda toplıwwı.rl'k 
ve allemckulJa.rı aıı;uııncla birçok Tıh. Ba ıtirı6n içindedir lbnlsln:ı, Farabi, mücadelenin zafere Wı.ştrıılnııı!Clnda 
biyeliler varcbr. İlk hür.rlyet ecre. Bu ctinün içindedir Ebubekir Razi. esaslı biT amil olmu9~ıı:l~T.. .. 
yanı Tıbbiye der hanelerinde alev- Bu btiyük ünlü günü lmtluyac:Rk bl:r.: ve.r1Z, ~ bugünün TıbhiTeıl:Lıi hoy~ 
lenmi,tİT. 14 Mart denilince bl:r.: bunlı:trt anlarıı:. bİT mıa.z:iye. böyle t-ı,,ıırahrıı v!rıe 

Mitl'i idealler yolunda Tirrk Tlb.. _LL bf L-fkttr otn~. Mes'uliyet b:"ryiik.tü· S~de 
biyelisi o lte:dar güz-el bir iG.im k.ı. Tauaoct; insanlığı büyüten r ~ ' cc bir ırrıa hekimi o~m"'k1:'1 vaz ~e-
zarunlŞIT ki ~dakarhğın; fc1'8GRUn Uçları wukla.rda Tanrıyl'l btneflktlr. mi-ri Ha etmitıoı olmM"1L MUl .. t~. ~n. 
yurd sevgisinin bl.r sembolü oıtmu§- fn.-tınlık; hu be.iğin Ü tünde oturdukça, •nfyete bloırçlu o~du~ırtı'ı:z u\vı h•z... 

1
.. H .. lı:fm eli durmadan, yonı'hnad&n vurdukÇA, mrlıler vattdır. Ona gt;re h~zır"an. 
UfBu sebeolcdi1' 1ci Türkiyede Tıb. El.Lettc lci .eni;, de hurda vmn olacak. me.lt ve ycti::m7k cm.<; T~bbiyertcre 

biyeli. yainl'Z Tıb Fakülteıti me11su. E!befte lr.I yJireiin iftlharl dolacak. düşen bı~ hır vanf~dlT. 
Tiirk adcııfnı Atandan miras kalan kan senin, 

bıoi~ni ifuı.:cl'e etm~ .lmlma.z. h~ Şef'd ~ tan »enhı, istersen cihan senin... ~ G Tıbbiyet\1t"Xin yaı:tbr1 
ıoi 'l>ır m;;ına, terdti bır mefhum ıfa. L F at T enç ~ - d 
de cc:l:cr. Tanzimat, memlekete bir a atrıcr <!Qrdüncli se.yıa.mlz a 
--L iv:J:.ı.....L- ~':i:.:11 ~-1•' L :.- ~ ~ .-. .-. .-. ..-..._ .-. --. --. ....-..~J"'6~~-
1jYA. ..., ....,....- ~--- Rl9M vn- - ~-~~..nr~ .._..-._,..- ....... ._... 

ha>trtde b:aha.r h:ı.rb henüz b şb.:nadı, 

Sayfa :" 

-~ 

Boğmaca Öksü üğü 
Yazan : Doktor lbrahi nı Zati Öget 

otmM& aıriiriiğiin henü:ı mlk. riik ~inde hususi btr mlkn>b 
l'OM ıııa!Cim ehoamı~tır. ŞüPhe.. kadar henüz tefrik ecJUemcm!ştlr. 

ık ba bu hastalıtıı mil.PtelA o. Bobnaca.nm Uk Rıfm (lksiiriiktür. P& 
lanbrm tillcril.k serrıı.tt iplDdeııUr. Cünkü kat bıışlaoı:ıcta bu öksürtik a~e nas; 
böyle çecdtlann öksürilJ"lten Janla.nnda le ök:ı;ıiröldari tattı.ndadır. Gtinler ı-eıg. 
cllter salim ve hJISta ol1Da7an ~lr cocuk lıtkce öksürü\: ştddetbı1 :u-ttırır n on 
b11lumına clerakab hastalıjı hapar n: brş etin zarfında &SMnt dcrceeslnl bul 

moan"CD r.k~ rin zarltnıla • t-ocUkt.a Bohnaooda Ottstirükler öbcl tarz 
l>otmaca iksüriitii ba.sW'. Blnacııaı..."Ylı dadır. Yam blrdeob!rc şhyıuı kr 
~ .,,;wtasmın tökrük oı•utuna esı mda mtüstc vukubıılan öbilnikl 

• Fcllı.at lHuu ra'"'-- t:n. 
"'""""

1 
...._ (DevamJ 6 net sayfada) 

( "Son Posla,,nın bul;nanası: 27 - ısı ) 
Bunlardan 30 tancaini hallederek bir arada yollıyan her 

okuyucumuza bir hadiye takdim edeceğiz 
Soldan sata: 1 2 3 4 5 6 7 Sj 9 10 
l - DCJililn de. ] ili _ 

rkılit;lııJ ölpmege il 
> ıu-ar bir olçıi ta_ 
blrl (8). 

% - Postaya Vl'... 

rilen ruiıh nı nıek.. 

ı.ublarda kwlan.1 'n 
b.r 1.ablr 'i). 

3 - Bir rcıık S ıı---ı--t--·ı~~'lm;v;;;;l..-.,,= 
(2), Sal&"ın (4), 

f"ransn aJ~bl'.ı>in. {) 
de bir bıu-fin uku. 
nuşu (%). 1 

4 - Sevcllı 13), J 

Tersi kalın lunıııı.p 8 
(21, Sös UJ. 

5 - NlnıeUcT 9 
(4), Bir erkek ismi 

(4). il 
6 - LAkln Hl, 

R4ısyada bir deıılz 
(fi. 

7 - Nota (2), Çotuıı. aksi (!), Tcn;:f 
tok olmayan (2). 

Otanın akı 1 (3). 

5 - Kaideler (4). 

8 - İki b:ırf yanynna (Zl, 8ınıf 
Vilayet (Z). 

G - t çuncü kare He 
(4) • suıa bir 0 oa eklerseniz sckir verici 

9 - Bir Ermeni lsmt (6). 
U - A'.!.1ığın 7.ıddı (8). 

Yukarda.o aş:ıtışa: 

ı - Türk tarthb'k elim blr muahe. 
de (8). 

2 - A.)akb obı.rn (6). 

mayi olur ı.aı. 

7 - (:-.icrlm n} m kiıç ltıılerct t:U~ 

J>f"CC ~lliffur;u ('t). Şarki Aımdolııd3 b 
kasa.bamız (4). •p 

8 - l.Uemlcket (%), Karadeniz 
smda bir h3lkımı:r.: (3), Tersi ormanll 

3 _ N"t.a (%), B3Ş ctmr« (3), Tersi şahının iaht.elürz karar.rahı (%). 

isim (!). 9 - K.a.m:ıyı fml\1 eden ncta·fol' 

' - Tel'61 dal CI), Sa Mllamuııd& U),I lu - bat ,. ~ 4ııalö ~ 

d .. 









14 Mart SON POSTA 

A vuslr-·L···~ 
Başveki · · 

cev b v 

Sumatranın 
z· de işgal 

Japon 

ir·n il:z 
atrlldı 

r 
mu tar:ıtı J lncf Yl'ada1 
~ of<hıiu gibi Biı:man.. 

yada da. kafi dtteceıde Juuırlıkh de 
Takviye kıt"ala;ı çok geç 

y,er4crdc olduju &i-
lü k der tafim 

lıtrk~ nat m.ııb•'lmlN 
ri~ k l2Z'ı 8 Di 
Ye~ ah' yanhdır. 

BcrJın, 13 (AA.) - Resmi tcb. Gaııdf'nln .öJ.eri 
lrğ: ŞimJı.'i Afrikad Mı.ır Uih 1in - em l1 (AA.) - Ne?,eridou 
de bulunan bir lnglliz h :va .. laııı - ldlıllrlUJer: 
na ve Tobrult bö)ecsindeki ha libı v~. 
bla-r.l oNlugahlaza nıuvaffaldyetli ~ G.ındl Hind 
hüownlar yapı'lmııtır. Malta ~da - ~l C!tttft'll 
ıınd'a bu.'\man hava üslerine yap.ı • b!r, bir bt-Jtwili ~ ~ siJ'. 
laın tayya:re höaım.ları can.aanda bir •tıttr. 
çok tayyeırcılore isabctlM" vaki GI -~ 1'&kJt --:~=~ 
Jnu~ur. Dfuikü t.obliğde Akdcni:z' ale ne dllfr ...ıa.za 
bir Alman d'C'nl:zalt~ taı.qıfl'Ddıan Mr ...._ ~ OaMI 
torpHlen.diği bj!ldirilaı bsiliz h..._ mlşltr: ....-, ~ 
vazöriinün batuğ1 ac\laşı1mtştlT. Bu ~ __. _. ~ .._ 
knıvazÖT, Lll!!llftdcr antfındandır. 

Da ~ wnndl tw«Amıaız tr. ısıe_ 

ıran Ş h T h d nhn flllwi TV. l'fltnoeyc 
l 1 a ran an menaı ·~ iacms mı 
ayrılmış .. , r ..... B1n4ls'&na bqı. hti7Ü 

IB:ıı tarafı ı !ncl .,.radal r oh&a,et teaıtl1 ~ ~ 
met de, m:uahedıe gerqince lngiliz ~ itila ,...._lacıat IFf it 
ve Sovyot hiiJdim~tlcrile iı hu~ lifnf"" t.m1ı- ~ttr. Pabt 
yaparak çal kta devam edecek.. ~ Mr feY ~,.,.. 
tix. Crt ~. vazitesi 

Tou'1ouse radyosu k.at'I tolurib • Londra 11 (.&.A.) - ,.&er aıa.ıı _ 
lcre uğrıyan ba.zı pyialar ya)'tlllf. - ~ mııbM'ri ~: 
tir. Bu Fm:lllZ. m-dyosu d~ Oı4Jılıs. lc:Wnen\a 
doğruya .Mm.-uı kontrokı .l'trnda 7Bai 
o lıruı:nra1da beraber a. e d.. ler1ııS 
yosu gibi. Al:naaı ıad.yo.unun 
u'l!yetini ü:zcmİ'nc a mıyacaiı ha -
bcrlcırin yaşılmes d.a kı:dia.ıunakta_ 
dır. 
l~ T ou'f C1.Ule ra.dyosu, Ru.,yaın11n 

İran Arc-ıba Jnl ilhak · • 
lra.n k.raliçıesi Kabiıeye rlcCl!l 
balın da Pahan' a gittiiini bildir • 

' miştİ'r. 
Londre.da .kayd'CdiUiyor ki. A -

zerbayçanın ilhak edildiği h:!hai 
bir scy Hadr- ~z. Ç!nkü Savy.d 
kıt' al nnı-n bu ı t ·ah:dc ge
r ıncc ri altı da bdu:ıı:hx -
duldar:nı ~ bi:hm:ktcdir. 

Ş hın Irandan İttiwi ~ e 
g r nec. 1Joıncha4a bunu terd ~e -
cek m 11.l yak.tur. Knl"ç · Mı. 
stra g·r "il j~ doPıdur. M .-~ 
J lrıı.n km~;çe:ıinkı kudeıidh. 

Cr1-s1a ~ ._. ~a,.a 
..... 1zd ' cMiıT. Zaa., 

llef!~tiılıe cil'e, artpp;1n P7"1lbett ma 
az il latııfta 

Bütün İst nbul 
Heyecan:!al .• 

Filmler tacı ft dünyamn ea 
büyük eclebt eMri ı 

Yıllaırdıanl>cri ııö~ mu.. 

vaff&k:iyctk d.cwın ediyor. 

AJ11CA: 

Avımr.ı:ın yegane dahi bcsteklrı 

P O::hE SKl'nin 

:1: 
Llaıt. Macıer aenl • Bclıho. 

"WD) den iialU ~· •• 

Yer buhak jçl-n 

tam seans aadcr.ine dikkat. 

Bugiin 

A. 

---~)! 
~ Ikledly . 
Şehir Tlyatrow 

r 
T ~J>ebatı1 dnım k1ımı1cda 
Bugfuı aaat 16, 30 da 

Tü:rk ~ 'tarihi matıne'lcri 

~Ue büy ı.lr ardiye araıua:&k 

Bugün aaat 1 6.30 da 
PARA 

areşal eten 
mai <~ne ine 

çek· iy r 

PE Bugün 
Sinemasında 

Senenin biıricfk Türk fi:l!ıni 

MUAZZAM 
MUV AFf AK.lYEll 

El-adııtı w1drsl ı 
isuynı!ein Yeııl Postane lkarş:ısıoG maıalı haDılıle s.tranbvluha 

Mhnar VeCIM O&d. 2' .No. ~ ariiı ıut el1s a4 ........ anaıtm 
lnikW caddes.i komedi kısminda J Bugün 12.45 ele tenzilath OKSE ve sOKsE ,,.. ___ matine ___ ,.,. 

Bir Japon Q3nerali
nin hak· atta f aL~a 

h ... y l e benziyen 
iddJa va tah ninleri 

apon ba.,,'"V ili General T Jo yal.. 
b:l$I mwıasebeUle JaPQn mllle~ 

karşı )"azdığı bir Jıla: 

- <ıİlk eüııleni kaıaml:ın p;ırla z:ı.. 
fcrlae bakarak ırkt&sbnı:wı sarhDŞ ol,, 
ıwı.rna.!:ınnı.v 

Tavs~e 

huebeınln 

mlştJ.. 

iş, bu mtinaBebcUe de mu. 
n aın-ecetinl haber vu _ 

O günden bugune kııdar Un bacuk a.. 
ya Y km bir r.aman geoU ve J1<ponya. 
nıın ilk gumcrde kaı.anmış olduta za_ 
fcrlerın üzerine scr ha lııde yenil~ ek.. 
lendi. 

lcr n n bu lm!tanı ı1 elde ~d tblleoek_ 
1 ı {imdidk p ~orecıl onu. llarl 
tan b kılınca go nüne üp t;;me Yo~ 
ı:-ellJ'or ki, b rb

0

rinden mun, o ni b tc 
de tehi elidir. 

Bu yollardan bfrincbl açı ıkni.t Yo 
lndur, Almanyad:ı.n, ya.had (' b ütta -

rıktan başlıya.nık At'rib ktyıl nn 1: 

dola.şmnk .ı;unrtBe s 11,g'a.pııra k a ıı.. 
zanır, fal·a.t nUıayet ko n gemiJ n 
vel a dm u!tıları tarafından kull n ı. 
ması mumkundur, ameli rıı.:rd c; m ıJı 
dud kalır. -

İlıinci lotı g l:nce Saveyşten b ~r 
Ar b d nhlndeu c cen:t IIGıd tanuı 
el"Ilnbu d n ını;apura cılaşır, yolLır:ın 

en k ı, e m 1 d r, şlmd Japon. 
yanı.n d t c ilk m elerı l\flbve.r 

ıc· 

** 
K ta ' 

ak·nist ve 
ah nacak 

otörcü 

Devlet Denizyolları işletme umum 
müdürlüğünden: 

İda.remis münhallerine kaııı&an, makinist Te mot&-cii ahnacaktır. TaHh olıı.D.. 
lann ..,.uaımı anJaımak üz.ere ldattmlz Zat 4Wf 8 mürac:uı.t\an Ul. 
mmu Uin olııns. (3356) 

FEVKALADE BiR MUSIKi HADiSESİ' 
Bu SAiı Akşamı 

Sa Sin m9Cl ... ı 
Türkiye K~ılay Cemiyeti menfaatine 

Berlin ıopeıuının ba§ M.uga:nnİyesi 

E A'A 
tarahnda.n 

• 
ır nser 

veriaeccktir. 
Art'i:ste oermı Üper.uının birinci p.iy.lniııti l'Cfak.at edecektir. 

San'atkfır, l tanbulcla batka ltonBer vermiyeceklir 
f1A1LAR: PartCT 495 kuru§ ve l97 kuruş: Lüks balkon 396 ku. 
T'U1: ikLDci balkon 198 kuru~; Loubr 2'4.97 ve 19,80 Türık tim ıdır 

Bikıt'tcr şimdiden Saray sinem ında aaulınaön.dır. Tel: 41656 

Baş Rollerde: 

VIRGINIA BRUCE-JüHN BARRYMORE 
O, ~ızda... O, aiz.i aeviyor... O, size laUTap veriyor ... 

Fekat; aix onu kat'iyen görmiyorsunuz.,. 

~ ............................ ~ .. ~'· 



DenlzyoHarı lolatma Umum 
MldlrHllO ilanları 

Fiat Murakabe Komisyonun 'aıı : 
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Sıhhi bahisler 

ile sabah, 6ğle ve akşam 
Her ;,emdin ...,.,. dal• J tl#a ~ ,...,,._ ~ 

8AŞ, DIŞ, NEZLE, GAiP, ROMATiZMA 
VE B0T0N AclRILARI DERHAL KESER. 

lıhlli1e Veklletinia rahabm Mlsdlr. lcalucla ..... 3 bte abaalailir. 

"...,.,.ı ~o ........ . 
... llbMlı .ı.k )tir .,n ..... .... 

Taksim DllTAli'dekl 
Eillür sesli Bbenea W. refakat etmektedirler 

H. ..._. MODYYEN SINAR'1a lftlnıldle 80TOK MATiNE 

lstanbul Levazım Amlrlill Sabn Alma 
Komıa,onu ilanla 
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