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Bu sabahki 
baberier 

Cava deniz 
bar binin 

bilAaçosa 
Vaşington ve Londra 

13 harb gemisi 
kaybettikierini 

bildiriyorlar 

Yazı işleri telefonu: 20203 ·PAZAR IS MART 1942 

A. vastralya 
mldalaa 

barbl 
yapmıyacak 

Avustralya 
Başvekilinin 
bir hitabesi 

Amerikalılar 
A vustralyaya 
ayak bastıla1 

idare itleri telefonu: 20203 

Batı Blnd 
denizinde 
faaliyet 
başladı 

Alman denizaltll arı 
on iki ticaret 

gemisi batırdılar 
Karaşı de 

tahliye 
ediliyor 

Fian S hnq 

İl' anda 
Bahtiyariler 

isyan 
ettiler ---Fürugi Hanın 

istif asının 
sebebleri 

Londra 15 (A.A.) - Vqiqt.on • n 
Londca.cb IJu sab.&b Dllfl'edlleıı mMşabih 
llri teb)itde, CMa adaa delaitıln4e iT 
SubaLLa vu.kua ı-elml.t olan ljiddetll de. 
nl& n.uh&rebeıli hakkında tatlllA~ ve • 
rflmlı;16r 

Almanlar ltir Sovyet kifUne twrm ecLırlerlaıa 

&iman ve Canbeırra l .f (A.A.) - Avua - Tokyo, 14 (A.A.) - Japon baamı, 
tıalya bafyekili M. Curtin, dün alt. Japon lnıvveHerioln dün ı;lmal Sumat. 
f&Jil radyo ile Amerikay.ıı. hitab e - rada karaşa çıkmıt ve ad.anın merkezi j 

Yeni Başvekil 
müşkülat 
karşısında 

Sovyet 
tebllllerl 

Şark cephesine 
yeni Alman ve Rus 
ırkaları gönderildi 

elen bir nutulc. eöyiemiıtir. olan Menca.nı lwa.1 etmiş olmaları hak. Londn 14 (A.A.) -Timca 
gaz~eıainin Kahiredeki hususi 

Bu teblitlere nazaran müt.tef .. • ba 
dmtz muh.are~• 13 harb rmdll 
kaybr't~. 

Fikirlerimiz, demittır, müdafaa. kında. heyecan&. t.etsirl« neşreylemek. 
dan ziyade hiicuma müteveccih hu. tedlrler. G~e ıöre, bu iş&"al, Bin. 
lunuyor, Biz., hücumun en iyi mü_ ııı.f4aa Ue a.lüalı harekatta Japonyanm 
dafaa tarzı o1<iui'una kanii-z. dunmıunu çok kuvveüeııdlrme1de ve 

muhabiri bildiriyor: 
Anlaşı\d :ğına ~öre İıandaki 

kabine deği1ikliğinin sebebi, Fü. 
nıgi kabinesinin parlamentoda 

(Devamı 5 inci Ayfada) Kayıbların müf!edaiı şudur: Bir in. • 
,.uı. kruvuörii. dört lqilla mllbl'lbl, lld ı 
An.tl"aba lla'Uvuörti, Od AYUMnlya 
muhribi. bir kar'Nlol ıenalat, bir Am• • 
r•atı kruvazörü, 'fll ı Amerikan mula -
ltbi, JaPoQLlr bu auıhanıbede 8 semi 
k.a)"IM!t-ınJıskınltr. 

AVU9'tra.1ya. Amerikanın batı k.ı. Hlncl Okyanusu babslnde strateji( bir 

Sovyetlerin Kerç 
yarım adasındaki 

hücumları tardedildi 

2 TARAFIN 
HAZIRLIGI 

yı.ile Jaıpoınla.r a.raaında en son ka. ıara.ntt ~ eylemdctedtr. 
ledir. E.ier Avuısna?ya d~ene, şi - (Dev.mı 5 inci sayfada) 
mal ve cenUb Amerilu, hücuma -----------------------

.Ja1JOQ ıuı.u mütAellklıırlo ,.._. ... 
.. ınWt fMla htt. 

-~-o~--

Londraya göre 
Ruslar Kırımda 

taarruza geçtiler 

Birmanyaya Çin ve 
Amerikadan asker 

geliyor 
Çunking Je 5 milyon 
asker var, 10 milyon 

da talim görüyor 

Moskova taarruzların 
tevam ettiğini 

bildiriyor 

Sovyetlere göre 
şimal .ve Simole,sk 
bölgelerinde durum 

Berlin 2 Şubattan 6 Mar
ta kadar Sovyetlerin 1042 

tayyare kaybettiklerini 
bildiriyor 

C: Askeri vaziyet :J 
---

Japonlar Madagaskarı 
istila edebilir mi ? 

açıık bir hale gll-ecektir. Bu hart.>; 
yüz elli yılhk mevcudiyetimiz eı -
nuında k.u~uğumuz bİT çok şey -
lerln eom.t g\bi gözükebilir. Fakat 
hattl bir teY ortadan kalksa bile. 
dönemeç noktasına varılıncıya ka. 
dar daima Avuatn}ya toprak1uı U.. 
zerinde çarplıfa:rı Avu.-tralyalılu bu 
lunacakıtır. Bizler, yanmlt ve harab 
olmut ıehirlerin kara harabeleri Ü.

zerinde ve tahrib edilmiş tarh1arı. 
mız aruında, clütma.nı denize a • 
ll'ncıya lc.ad111r ilerliyeceğiz. 

Siz, memleketim adına va<iedi
yorum lci daİl119 .bir Avuıtralya bU. 

Başvekil toplantıdan 
evvel Kral ile uzun 
bir görüşme yaptı 

Moekova, 14 (A.A.) - T .. : 
Sözüıne inanılır kaynaklardan a-

Uz ak •ar Jı laJı I son vaziyete lıısa hnan. haberlere gö.re, Bul&a.riıtan -
Lonclra 15 (A.A.) - Blrman1a1a A.. Y da, bır kaç umandanberi ltalyan a.. 

llMırflıadan ft (lndm m.llhtm mlkt.ıda ' ve toplu bir bakış leyhtarı temayüller çok fazlal.ıı.ı • 
'-klibe ıutaat. selnuıldedlr. mı,tır. · 

Oun1ıincde -- bet mllyoı:ı aıker yazan : Emekli aeneral K. o. Bulsu kahine.I 
buıunmakw.. ıt mlJen .,.... taıı. Sofya l.f (A.A.) - Bu}ıar na 
r~. ı.,tlsler, Ma .on ıiilüenle Uaakdo.I inb'a ve Yeni 7.elaNa'•lann vulıetlut zıt!u mec1lai dün akıam ıaat 18 

Avustralyayı 380 
bin kişilik bir ordu 

hia 9* IMlbnıalt Wr .-U allua Wwli. hllklra&aı ~ "Ye nuöUr. Bir ı.rattaıı. den 24.30 a hdM' 9Üren bir top 
Men lıllqı ,,_. Wr e.d.Wr olmak iizel'•ı' flmd~e kadar kend8erlle lfblrll'1 J8'J'l. lantı yapml.ştıır. Toplantıdan evvel 
lıi,..a lıılr eo...ı-e •öelererek Hln4ia., rM ııoosm ~udret ve kaynalda.nna inan.. kralın, ba,veldl M. Filov ile uzun 
ı.. d.oımıllQoon w.aı..ı JaıBi ııu"lll.&aı' cbkbrı Bib'ük Bırltan.Ya • Blrletik Ame.. bir görütme yaptığı .öy1.nmokte 
mtWıem!+e 1dııııft8I ~ ve Jtu lda. ıta ceph.ealııım ıe.i1t ııııtmd.adırlar. Fa.. d1r. 

koruyacak 
renin t.nmı n Wf.ll'ri1a*.mı Hhıctlata. kM, bir ian.ftan da bpılanna kadar 
IUD IWerlıeri "ft aleri ,elenlerlle millakf'. l'ebni!I olan atır bir tehMke kaJlımıda 
re suretDe. ~it ıaUııaQ.ile Slr Crippsl bu C6henbı bu6iliı toın. Jıa4&.l nnnıl. 
ntnAıt.ı na ıöndennetl kararlaştırır. da.ne müıdataa.Jarla kuanıLt.o&k bhiaç 

iki kürtaj 
faciası daha Bldne7 15 (A.A.) - Avustralya.da ıanen Ja.pon lıaşveldli GeDNal '.rojo lb &Jhk bir 'llMDl'ındıan 90llrı& d&hi kendile. 

baııeıı H0,000 ldşlltık bir ordu baa1r bir yeni ~ nutuk inul ederek .Tapon mn. rine ftlflal1 bk- tanıda yıwbım edemeye. 
l>aaD,.ette bulu.nmaldad•. valfaluyelJerlni telhis eyleınlf, .Uya cei'lnl ıörmddedtrtcr. Su balil.c ne 

Bu muhaftbe:nln baŞiaD1"ıcuıda AV119. n1anuna Jtlr deta daha ı.şaret etm~. lıu ynıısınlıar, DeJe karar vef'ıdnler? Bıuılıa. Bir genç. kızla 40 
"-',ya 500,000 ~1 ııetrber etmltü. Bu anda A~ya. Çunkl~ biikülllf'. nn ftllceii kararl&rnı neler olaca(uu 
ll11Yvetten 120,000 ı Avustralya dıeına tine ti.bl ç.ı:n&n ve Hlndl~ıa ıstlklil en dotrn olarak önümüzdeki ,.UnJerln yaşında bir kadın 

Şeker fiatlarına 
yeniden ·zam icrası 
mevzuubahis değil! 

------------
Böyle bir şayia çıkması 

üzerine, iki gündür şehirde 
şeker bulunamıyor 

Şehre her zamanki miktar üzerinden şeker 
veriliyor, bu ıayiaları çıkaranlar hakkında 

kanuni takibat yapılacak 

Tıbbiyeliler Bayramı 
don parlak merasim ve 

tezahnratla kutlandı 
Gureba hastanesindeki yeni kliniklerin küşad 
resimleri yapıldı, üniversitedeki toplantıdan 
başka Eminönü Halkevinde bir müsamere, 

Taksimde de bir balo verildi 
" 

COQderUmifü. Şimdi onla mnoudu ve Mli.methdnln ır.11\"llllk Japonya ile s-ı. l'~.cei' 1114tir olmakla beraber, bu ÇOCUk aldırmak 
180,000 dir. Sivil müdafaa hlmıetlerin. bk'lltt yapmalQ.rı ııa.yestn.ıle mtimkiln o. kararlar tberincle mUea* olacak lmll.. 
'1e eal1'N'lar bu rakama dahil bulun • lab9ecıetlnl w 1&.nd A~alya. şimdi. leırfn benbdıM zt:pcte hlali olaeatı ve yüzünden öldüler 0 -ıı...lbaldıaduiar. Japanlar, karşılarınclA ki. aurumunan vucecmezae mulukka\ bana ıöre Japon1ann A"1Dbat,y.,a ve. ~lv..lt. konferam aalonundaki toplaıwdan bir intiha 
~e lıad8r Urplaıtakla.n en kuvve&. ~ Bolıuldıa Rhıdlst&nmm akıbf>tlnt~ :ra Çunkm. CJlmlne t.arrua1an t~dlrlıa.. Tıb J'alı.ültal taratmdan her Jll ter. cotkun te.bıira&ı Ue luıtlanmıtilr. 
il -........ btlJeoılkhnlır ~ı bt'i .bls Uıanla. bildir. dıe u yeya ook. fakat herhalde Wr m11.; (Yaz.ıslıl\ı 2 nd sayfamızda uŞehir • eilelı ııT.._._ ~1» dün M..ulmde b•'1la Vali u Be1ıe41ıe 

.\.........,. .......... te~Jılaa'ı dahi aıllür· - ,.., ::. • kaveme!tt karş.ılaşa.ca~da.rı flmdlclen haberleri ıı aUtunlartmızda 8IM 1' .. tlanmılte koaferaaa ..ıo.. -... Dr. L6tfı Kır,lar obmk 1ben -O. 
~----· . ~ ......... ~erin, A'l'US. (Devamı 5 inci aufada) bulac~Jnlz). liala '"" tlll" ........ lt C~ {DevNW t ... ..,,...) 
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r H agatta başarı reçetesi imli a.kale: Hergün Sabnbt n S-hAha: 
-····-

Avrupalının 
Uzakşark politikası 
Güç anlaşıiır 
Bir hal aldı 
~----Ekrem Upkhall ..J 
S ir Stafford Crl.P.PS ötedenbcrl 

Mareşal Can • Kay • 6ek'ln old11 
tu kadar GaudVniu dostudur, deniliyor. 
\'e ümld edillyor ki bu dostluk İn&illz 
naur.ıun DindlstaDda 7apacatı müzake 
releri çok kolaytıştırac:aktır. 

Sır Statford Criı>ı>s bu iki başlı dost. 
lutu ne vakit tesis eW. Wlml1orıız. l<"a. 
kat muhakkak ki, Avr1111:ı buhranının 

pek )<tkb.ş11C'I 5ll'alazda Cwıkin&'"e &ide.. 
ra Mııreşal Ça.n • Ka1 • Sek lle uzun 
uudıya konu>iuğu clbl Sovyetleıin Çin 
5elirl ile de konUŞDluş&.uJ'. O zaman 

rnw.iakbcl .inıilh :ı.ı:wnnın dilşiliıcclc. jİ\.. 
r«ı<ıe bir İn~liz _ Rus _ Çlıı Dn.tı.,m:ıSl (i:) 
bü.; ütı bir yer tutuy<">r11ıı. Tas&\"\'Ul 

1 

İstanbul Divan 
Edebiyatı ıve Yahya 
K~mal 

,,,_, ___ Burbıın Cahid 

B ü.l iilı. pir YahJ'a Kem:al'ln cis,. 

1 

tanbuJ., halı.kanda verdıı;, konie., 

1 
raıısta l»ulunamadım. BoğaalginCc otar 
doğum ~ ııehrin akşam ye ı:-ece ha_ 
yatuıdan uz.ak buluııyorunı. Bunılan 
memnun olduf;wnu da ltlraf cderlm. 
Yalwz Yahya Kerwıl1n UsanmıLııı Js. 
taııbulun kalbini dinle;yemed!thne cld. 
den müteessirim. 

Şaire bağlılığım, İst4nbnla ~e\clm 
kAdar kuvvetlidir. Onun i~n iki conlil 
heyecanını birden ıatmaktan m.ıhrıua 

kalmıs bulanuyormn. 
Yahya Kemaı'in bir tabiat işı'a, ıi.ı.. 

Çwıking ıtefirı vasıtl5 le ltaber &lan f.ı Korkak nefsinde kendisini müdaiaa eılecek kadar bn-et ~ i~ 
Hn de beğcndıgl it,zı Sır $t."tfford düşma.ınnrn öaünde cllz çiiRnık iiliirse hıtyatfQ pişmemiş olan cb. üo beş teli. 
Crlııııs'ı l\lo ovaya ra!'ınsuştır. Scya_ %et karşısında !eli.kete karşı kennak csuetın1 bulamadığı fçln bulunduğu 

Der hMtalJtt.a Wr Uiea ell111h '°"' ber felüdtn ,.e her dudln de dilsel_ 
ıtfcl Wr ~ Yanlır, J'der ki böyle vad:reUe ka1&ll adam lwıdl k,,.;rldrvı 1D 

ll'W'li 80l'S1Ul: 

' :&ellikler meftDm1 olduiıı eseri rbıden 
de anlaştı.. Tiiı1l iııtanbula en kuvvetli 
iddialar ve en ince hislerle t.eaentriim 
eden o olmvŞur. Gerçi hcmeı' büUin 
divan edebiyatı ist:ınbulu sena etmls, 
en tantanalı gazeller İstanbul için ııöy. 
lenmiş, en afdah kasideler İstanbul için 

Jı • ı• koıaybş!rrma.c ıı.n'1s le Çunklııge 

bir ~yare ccındcnnlşU, (akaı tam o 
5U'"-'İ&rda Stalln'ln Al n).ı Ue ya.pnıak 

ta olduğu konuşma. ne ce encrek ort:ıya. 
) eni polltlka çıkınca tayyare J\loı;ko. 

vay.& boş döntlü. Ve nıUstaJdıcl iııı:ıllz 
nazın da Rns Bnş şehrir.e clckeek yer. 

- Neclew. böJle olda, bö1le olmama9' lofll :mc J'ltPDl2k llmaT ;razılınıştır. Fakat biıtün bunl:ırda ha. 
sis bir caize ve &tin'c kokusu sr~emek 
mümkün detildlr. r • 

1. berleri l Şair Yam-a Kemal bu şehrin m:ıbed. 
!erinden akar sularından .'rilmlis kana.t. 
lı giiverclnlerlne, mor çlı;ekU crı:-uvan. 

larma k:ıdar ;yürekten !şıktır. Bir tstıın 
de Londraya a vdeı etti. 

., 
iki kürtaj faciası 
daha vukubuldu 

S mdi anlaşılıyor ki bu temas bir b:ı.ş 
lııngı~ ~ctbıdeyml.ş. Zira muhare_ 
benın b:ılaına.sınwm bir müddet ııo ua 
Slr Staforfd Crlpps'i Moskova fil:'firllğl,. 
ne ta.yln edilmiş ve or&da fSkt lldrlni.. 
ni yf'ıılleştirmek için r:emln, anwıı1a ko Bir genç kma 40 yaıanda bir 
>ulnıuş buluyonız. kadın çocuk aldırmak 

B.lzı lddiabrn göre J::.ısyanm ek tluk 
,. sıklırm:uhk mnahtdesine rafmen yüzünden öldüler 
Abnanyadao şiiphetemr cına karşı ha 
zır n.m.ısında. ~e nihayet harb h1Hııln Müdlcleiumumilik' bit kürtaj ve 

Yardımsevenler C miyeti 
lstanbnl merkezi senelik 

konur si n. yap ı ı 
m':Yd:ı.na çık:ma.sınd:ı. sır sıarro d ölüm hadisesi etrafında tahkikada Yard-ID13CV.emffCJ1 Cemiyeti İatnn -jYatdım.seven1er Cemiyetinin bllhas 
er pps'ln ço!t kslri olm~tur. llu id ııa_ memuklür. Hadise. §Ud.UT: bul m~ezi eeneı1Lk umumi heyet sa çocukların imayes.i ve küç.ük. 
nın n dcreocye bdlr dotra okluğunu j Beyoğfonda ~camisinde Bal - toplant.ıısı dün saa.t 15 tç Eminönü 1 yqtaki çocukların tCTbiye işini da
lr'.z.r muJıarebeden socr ncsred ~ct'k ctçı.kmaz.ın<la. t 6 nwnaralı evde o. Hfflikevi -~unda yapJlını-ştır. Vn.. ima birinci p?ana almış olduğunu 
resmi \-cslknlar ev ! rtc"kw. Yal.m turan Panayot kızı Despina ismin- li ve Bclcdliye Rc!iBi LO.t.fl Kırdarın' r&tmı,.<tır. Bu faaliyet neticesinde 
ş md:Ckn hiilinımb.11 iz kt, İngiliz nl. de lbir genç k:ız gayTimeşru bir ço • dn lbuklındwğu tıapl'..ntıyı lstanbw açl!ncnk. o'fu.n Çocuk. Yuvasına, bu.. 
r.ırı !'tlosk°"ııılı pek ç.ı~ o:ıyuk rol o)n.ı. cu~·hamile b'hnıttır. Çoc.u\ ÜÇ merke%i reisi Hayriye Kırdar aça. ra1aıda çahpc:ak UllSW'lar yeti§tir _ 
mışt r. Bundan 50n.ra d:ı. oynamıya de. aylık kadar olunca düşünneğe te - rak kongrede buılnnanbra teşek.k~ k L .:uı ı__i d bir ço-ı 

1 
k d. · k"" · · n__ ·-'-'l 1_~ 'bl • me IDa'll.193.tıJ c cıvve.teım r e 

\':Ull eclel.'dtW. şebbüs ~tmİş ve en ısı.ne urtnJ etmış ve llllQl)grc reıırı e ıulll cıı - 1_ 1 v 1· •~- ı .... ~ n.u nrıL 
'Al lnbl F-L ,_ • • d' ·ı . . . . R . •. v cu~ yuvaa eg -.un;.ı• ı..u.su n ..,.. 

Fakat b kika ..., n me\·zuu yaptlrml r. 11Xat ıdırta.J em ıyn- rt.ın seçı me9UU ıSt.emı§tir· eısııge . .. . . . 
ol n Bnsya de !il, Hlndhıtandır. \"e t ı. tı ncri<:es"nıde gcııç lcJzın Tah"m ve Halide Edıb, rei.s ve;killiğine Hu • ~ası. zaruraltl te:r~ ettiril~.1 ş ve 

Ilı nazırının n nd yurclseverl rlll:41 barsaeı dc(linmiş, Oeııpina ağır su- Jid Yaşaı.1olğTu. ve k.atiblığe Vecihe . cmıyet ç .. 1~_a ı an -en oncm
b rı ile dos:.lu!t denil .ı~cek bir ınu. rette hu a 'biT haTde Hasf'ki ha-ıtn- İlginin mcm:ud\m i.uifa.kile eeçılme- lısı ~lan goniBlu ~a'tlta~akıcıh~ kuM 
n:ıscbC'tl ne yaklL kwı:l~.ı b 11.i d .ı_ nesine ka":dırı mtştlt. Bundan dört lcrini mütenklh Halide Edib künıü. brı ile h°:standeı:ı.n ~ır sene-lt~ çn -
d r. mu'."l.te ırfınlin bll'ınde bu nokt.n da giin evvel de ku:rtulamıyarıı.l: öl?1üş ye gelerek hariruna teşekkür etrruş lırmaları ızah ectihnı~ır. Bu ızaha

ılJr. Fakn.t arad d luk olsun ve. ve Ş sl" mezarı wına dcfned lm O • ve ıenelik fualiycıt raporunun okun.. ta göre ımdıte~ hastanelerde açı • 
y olnu&m, an~ı.yı lem'n edece'k o. tir. ması için sözü Cemiyet katibi Ha- lan hastabakıcı~ lwraları~da 600 

1 amil HlndlUere sımulaca.k olan in. Amoak, had "&eyi Müddefomumi- sene llgaza . bıT~lştlr. Y ardımse: 1 g.önuUü basta~cı. yet .şmış ve hep 
ı: z teklifinin mahlyetklli'. l"ğ"n haber alma.si üzerine dethal venlcT .. Ccmıye~ .. lstanhul ~e~ezı sı de yapr'lan ırntihanda muvaffak 

Bu nokta uzn .. nde bira~ t'hı~k lcııb tah'kikata geçilerek, mezar açılmışl~kkul ve ~mn kısa hır. ta~lıc:llıarak has<..abakııcılık hakkını ka -
d :r. Zira telcro.r b.aberlerı.nde goze can> ve cesed çı.karı'.fulış. hadisenin a~ • çesile. baŞhyan raporda, .C~mıyet ı_ 1 zanmışlardtT. Bu arada kahraman 
mış olad.L'I ü:rere: dın!anmasl için Morga na1tledil • çin bılhassa L.t~~. gıbı 50 d~n il as1.erlerimizin dikiş!erini dikmek i.. 

'Slr Stafol'd Cripps'bı Hind v;ı.t:ın. mi§tir. f~~a bayJT ~~ülü b~nand .hır çin ev kadınlnrımızm ve san'at mek 
en•rleri He ayn aJrı kllDaşacact, mu. Müddehmwımilift. kürtajı yapan V'I • Y.ctıte .~ :ı::u ve az_~ ·ay! . ış - tclb".ıerin.in çal~maları t~kdir e<Iil -

-ı •I relerde b::ılunacat:ı, alıu:l.~ı neticeyi dok.lt.ııru t~İ'te çalışmaktadır. lerı~Ln ~Ub7\l t;ebaıru: ettı1!-lcek miftİr. Askdcrimiz için dikilen be~ 1 
ı onLtra.ya ı;et.lrecetl ve o vakte kadar , d h ! maıh rnu~crın butçelerınden _ 
elde edilen m~tıs:.ıhin glr.li tutu!aea.tu Bir ba§ka vak 8 a a ayırd kları paraTarı bir çok krttım - yüz torba. l OOO dan v~ .1 OOd~:l~ 
anl:ıhbnakta ve bu •i~m iki iç Evvelki gece, Eyübde feci bir ö. tara hötmek :zoJOnın.da kaldıkları mev lekıle yoksul çocuklar ıc;ın 1 1 mış 
hafta b.dsr aü~ lıellrtilıllı'" teılir. lüm Mıd'i9elli vıudwbuhnuı. bir kadı- zuubab edi!ınekte idi. Bundan o1an 20 7.0 pa~ etek .~c. c~et .~e 
umnek oluyor ki 111•1tu.aı. obn şe:r bir nın çocuk akbrmaya kalklflll&Sl ha- sonra 7 ay içinde yapılan faaliyet mahallerine ~ edıı.:ıu§'t!r: Mu -
pa:u.rhltiır. Ortad:t b"r çek e olu~ yatına mal olmuştur. . ve çalı~a.brı izah eden Cemiyet tcakı'ben ~belcrın fa~lıyetlnı anla
tır ,, intlliz nazırı H distsnda cirece.. Eyübde Ramide Y cnımahakd.e 1 katibi. idaTe heyeti toplanularlnı. tan Haeene Ilgaz bılhassa Adalar 
ti dayatnu)'ll ı:ore orta.ya çıbnlac:A>ı Numandt:llld.i eokağında 2S numa-jk.ırtns"ye i ~t'-r:ni, propaganda mak.. şubesile, Ka.&J;köy ve ~ııyer .şube. 
ycl>d'trrinden iyice r~?ith i.ç lteş tcldlfl rah e'Vde o\u.ran Abbaaı n "'~ .yaş • sadik yapı1an neşriyatla, radyo mc l terinin Cemıyelc celır ~e~ 
hiunll buhınm:ıktMlır. lar•ndaki kanısı Nazife Kcs'kının ev eaisini ve kadm muiıarrirlerle gaze- mek.sadı ile yaptıkları faaliyeti tc-

Gene J,ol!drad.-ı.n gelen telpaf h:tbCT ve~ki gece geç ~ak.it. bi;d?nbire öl. teıeilcrin ~hrimiz Halkevlerindeki 1 barü-z ettirdi.kıt.en eonu Bakırköy, 
wrf.nden İngUb. kkll!iDln kalllnede reY düğü mhıt:aya .bddwlmıştır. konfcranı.larını imh et:t&ten eol1T8 Seyoğtu, Çatab.. EminÖDÜ, Eyüb, 
b rllğl ne ftl'ltm~ oldataau ötreıliyo_ Ölüm hiidiK'sİne el koyan zahl- Yaiova ve Şi~ şubelerinin çalışma.. 

r 
İaşe 

teşkilatı 
tasfiye 
ediliyor 

Kırtasiyecijiğe yol 
açan memuriyet ve 

bürolar varmış 

" bul Ç(lcutu oldııf;um itin ba sik altına 
Botulçinln ~ bfr şebrah olmasın. 

da.n ne kadar gurur duyarsam. oaun 
için söylenen ve 1asılan (iizel sö:r.lerclm 
de o kadar lezzet. abnm. Bu lilbvla 
Yahya Kemal bütün o &JYmeUI rvbal.. 
lerlle beraber lstaııbul 9"gislle de beni 
kondlne batbmışhr. Bu ecTgim o kadar 
s:unhnldlr ld b:ıh~mdc erınıvanlar ve 
çma.rlıır altında 711phrtbğun oeşme ba. 
şı «Yahya Kem:ıl kôşcsb aıhnı taşır. 

Çeşmenin kitabesine ya:alırdıtun satır. 

lar aa ıcNedlmJJ in tst::ınbnl b:ıkkınil&ld 
medh1:restııacn alınmıştır. 

Yeni iQ§e kan~na çıkıncıya 
kadar iılerin yürümesi için 
alakadarlar Vekiller He
yetinden •alahiyet istediler 

Şehrimb:ddd iaşe blirotı.rmın ye. 
nJ tc<,;Jd.U'la göre faaliyete &eçmesl 
4çdıı lcab eden hazırlıklara devam e. 
cHbnckted'.ir. Bir miııldel evvel şehri. 
m~ gelen İnşc l\lüsteşan Sükrü 
Sôknıen.ı.-ucrtn ya.ptıtı tcı':ükıcr ne. 
tlceslnde f>imdild la$e teşıd1At1.0d:ı 
lüzuınsuz Jurtasi muamelelcrlıı et'. 

reyanı.na sebebiyet ver ... n birçok me. 
murlyct ve bürobrın bulunıluğn ıın. 
~ır. 

iaşe teşkili tmdan tam bir racilı. 
man elde edllmesi için esastı bir tas
f~·e yapılm26ı kaıvlaştırılmışta. 

'l"cnl iaşe kanunu Mecllıııen çıkınca. 
)la k:ulal' halkın muhtelif lhiiyaçla. 
rmı 5clı:teye uğTa.tııudan idare ye 
teınm maksadlle alikaıhriar Ve:tJJ. 
~ H~etindcn iaşe bilrolarma nıu. 

~t bir 8&1ahf)'eı talebinde ba. 

Bu şehri Stanbul ki blmlsli bebaclır 

Bir scngfne 7ekpare Acem mütkü fe. 
dadır. 

Uer b:ılı~ bir ~lsttı.nı letafet, 

Elhak bu ne halet, bu ho1 abli hav:ı. 
dır. 

tsta.nbulun blr ta.$lnı bir Ulkt'ye bedel 
sayan Nedim sadece is~nbulun :zevk ff 
ııafasm:ı tıınmış bir devrin lı!sk-rlnl ifa. 
de eder. Fakat bhim n::sillıer bu medl. 
nenın «Fikret lis:mından bıı;kırıuı n:.. 
nmblarmı duymuş ve bu .u:ılan çok a.. 
tır külfetlerle giderebilmiş !ns:ınlar ol. 
duğumuz itin İst3nbuhı. Turk İ tanbu., 
lu canımız cibl severiz. Yaıhyn Kemal 
işte istanbulun bu siyasi, lçUmai, edebi 
ve medeni derdlert içinde onun bedii 
h:ızhıclerint bI%e to.ttırnuş bir şatrdtr. 

c.13uekan Cafud .................................................... 
Teşekkür 

Allemlzbı sevıtn reisi Musta!a Aldı. 

k:ıçtllWl ebedi ufııfünden dolan ckrin 
Jre4eı1eı1mlıi, telgra.f, telefon ve melı

lunmuşlardır. 
\.._ lub gönderınek ve blzza.t cemı.r.ede ha. 
.., ____________ _,/ zır bulunmak sareUle paylaşan :t1,1111etH 

Kızılay Eminönü ~~k=' ~=~~:; ;:ı~ 
kaza kon N resı• dan m!nne~ iblatms aya 

• ı cazetenlzhı ta.•assutıınu riea etıerls. 

d 
~ Eşi: Leman Aldıkaçh 

ün yaplldı Oğlu: Vehbi AJdı~• 
ruz. llalbnkl k b nede HinıHııianuı ml'm -- Naz.Henin çocuk aldır- r ............................................ """' .. ··--:~:ı. su·h ta vıe aaııye . \ \arml ovu .... _... a are geçen 
nun edilmesi liı.ımıeldlği düşünctslnl maya teşebbüs ederken bu fccı akı. 16 M t •ht•t ,. : ki besabatın tetkikine geçilm' o Kızilay Cemiyetinin Eminönü ka 1 ] 
müdafaa eden Sir Crlıır.ıe hhrndutu st bete u~d'ığı neticesine nnnı"8r ar ı. 1 a 1 ; :c;~ 2 7 395 tir adan iba.rct olan t 94 t za kongresi düın öğleden aon.ra Ti - u A • ~ y o 
bl Hindistanlı herba.ngi bl.r 1ıak werllme d • b caret Od.aai eaı!oaunda yapııl.mı~u.r. 

1 
____ ._,;;..,;;.,;._u ______ _ 

ır. . . •w• ak' : rıı btlançosu he9!1. encümem ta - -
sinin aleyhtarı olan lllıUllsbu nazın Eyüb M~deıumdumılıgı v _

1
_a et Ş j ı~fından tettik edilerek k•bul ~dil. Kongre riyasetıne Refık Ahmed Se PA.ZAJı 15/S/9'1 

Amer) de '-ardır ve bu Dd r:.ıt mevkfie. rafında tab.kika'ta cvam etme,ı1;te - Yarın ehi dlikte : . u r.d •. d vengil katibtiık.lere Adil Balk:an, 
rhıl el' n mtıbafaza etıne:de4ırler. Şıı d" : miştir. oıı~.c . en aonra 7enl ı a - Muhsin Ergin aeçildikten sonra TUZ a.so: Saat ayan. B.33: Bam müzik 

de n:ı.sal Dtr arar n:rtl.Dl etaııWr td, lT. yapılacak merasim re heyeti seçimine geç.ilnu, ve ek - namenin müzakeresİıne geçilmiştir (PL}, 8.45: Ajaa8 ba.bcrleri, &: Hafif 
em lstklal lstlyen Hlııdlllerl memnun N·san ayı ekmek eıeriyetin ittifakı ile Hayriye Kır idare heyetinin bir yıl11k faali - p:ırçabr ve martlar (Pl.), 9.ı5: Evin 

C('ğj düşünülsün, hem de uı ıdlilcrl Yarın 16 ~tart taclasuıın pldönD_ darın ııeis1iğindc bulunan Dr. se - yet raporu okunmuş ve kabul olun saaı.ı. 12..31: Sa.a.& .,an. 12.33: Saz eser 
memnun etmelt ı.sı1ycn SIJT Crlppı; ile karne' eri geldi mu mlinasebeWe, Eyüb l)chidlitinde miramis Tezeıl. Hueoe Ilgaz. Naile mustur. Raporda gelecek yıft' İçinde lert, 12.45: AjıınS haberleri, 13: 6arkı ve 
11.ıutm:-:re sbrasi bak verlb•csl alcybtıı. ! aa:ı.t 15 de lriiJiik bir iht~ J'llPıla.. Sağ1am, Safiye Hüaeyin, EJbi; Ba - 33 bin liralık bir bütçe projesi tek.. iürtriller, U.30: Radyo Alon orkeı.i.a-ıısı, 

ı Anttr 'yl Wr noltu iherlnde 'tr Nban a)"l için halka tevzi edi - h Al._ .. :k ve Mazhar Akifoğlun lif edihniş. bu da umumi heye'tçe 18: saat a~rı, 18.03 Radyo dans orkea. 0 -ın Y '- - _J_ ckm _ 'L knmelerı· dün Anka. : cı:tkhr. n, ruı: : "'1-~t sa.atı) 18 .,., l' 1 
1.mb!l!ıbıT reoe:K. e& .. ! Merasime ukcri kıt'alu, Pols dan müteşe'l&:il eşki idare heyetı kabul edi'lmiştir. tra.sı, 18.45: ~- • .a.ı : "'Si 

A\TUtıalının U7.'.1kşark mantı:ıJl~lne radan Vilayete gelmişti~. Pazarte - i möfrer.derl, melttebler ve ha1k lıt.I.. aynen ipka cdilmiftir. Bundan sonra eakl idare heyeti- heyeti. 19.30: Saat aYBTı ve ajans haber 
trMnd!ğl lçln .J:ıpoo ve ÇJn PoHtlka. aindcn itibaT~. ka~cferın kayma - rak edeeekt4r. nİn hesabları 3 kişiden müteşekkil lerl 19.45: Serbest 10 ıJakl.ka., 19.55: bl 

nnnl kavra--'"·lığı ötedenberl söyle,. kamlı.ldara verılmesıne batlanncak.. M d d d b' h t 1 ra1 ..ı__ k"k _ ..ı·ı • P'_:"" konseri, 21.ıs: (Faydalı bllıller), 
J'CL.tf...... 1'1era6lrnde v..tıtr namına Umumi Maarif Ü ürü ön Ü ır eye a tn<.Ml.ll tet 1 cal mıv .. -

ip ida&r edlllr. FakaA. ı;öriiliyor ki tır. . • Meclis a:ı.a.sıtıdan Ye C. il. P. tara_ n:- müddet enel Konya.y~ ve blll_ ve idarlae heyeti ibra olunmu,t.ur. %0.38: :KJınsık prk1 ve türküler, 21.15: 
··- ~ d--"'ertnln 'bıştn.l «et:ln'lıtl Nisan ayı ke.mdlet!l.. y.en.id. en ta. n- uu Aza r mn\_~-•'f dı"J - L·l rd bu Temsil: PouclıldneJ\f07..art °" Salicrl. 
•· • .nı. cnu d d tında.o sc~leeck birer 2.:1tıa senrllk '-n-ft ,..n .. ıif v~.klllltl ne tem:ıslar.ıa bu. i l rd "'"Bıcu ad C&lb~ e . -~--~ A-lmm uza~rk p0 zim eJihnic olan agır JfÇI a e ıne ........... - 1 z•.os: Dans mii:dtl CPl). 22.30: saa.t m ... ~u,..... •• .. _ .,.. na.mı.na ltlr tlnlvcrsite talebesi söz • lunmak üzere Ank:ar~a giden l\laarlr un mu~ a z. u ar a ır aza ıa - "' 

d:ı güç anlaGJbr bir hal alm11a göre tevzi eıdilecek.tıi.r. söyftyf!CeklmUr. l ...... Mııhs!n Blnal dün şehrbnl.7.e ne k~a~ınchın para çalındığı ~ak ayan .e ajans haberleri. 
Geçen ay ağır ~i karnesi alan Iilılunı . kınclnlô nvayctlcre tmaa ederek 1 • 

Ekrem Uıahlıgil bir çok kimi9elenn matlub şeraiti ~ ............................................. ; a.,.w etmJşU.r. darc heyetinin 1ii2ımnhı tedbirler a. lstanbul borsası 
~;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;~~;;;;;;;~~;;;;=9 haiz ohnedığı a~şı'klığından bun.. lınmasını istemiştir. idare heyc'ti 
1-: tar ta9fiye eıd'i1m.i le.rdir. Bu yüz - tarafından verilen cevabda kutular 

d en bu d'e'faki teV7jatta mühim 1 STER (NA · d il!•---"' -~;L .Jt-..ıı·ı TAKVİM Mart 
üze.rın e ııÜzunuu teruoa.t yapl.IW g 

Ru 1 Hne 
18~ 

15 
Pazar 

miktarda ıtasarnrf temin edilm~ o- ' gibi ku'tuların da se~kin kimsderc 
Arıı~~r.~•oo Iaca.ktır. ( $ T E R ( N A N M A J tevdi edildiği bildirilmiştir. 

Bilahare yeni idare heyeti inti 
habına geçilmİ\b Atıf Ödül, Rah --Mart 

2 

GONF..Ş 

b. D. 

6 

11 

12 

~7 

RHnıı .. " 
1g42 

Safer 

27 
O~le ikindi Alctam 

b u. s. J . ~. o. 
E· 12 28 1li ~ 18 16 
v. 6 O'l il :ıl9 l~ 

-Kaa::ıı 
1~8 

1. >AK 

s. 

' 
u. 
34 

18 

y tın 

~. o.>. 

151 -'6 
l 81 

Fethi Okyann bahcesini 
soyanlar yakalandılar 

Bir müddet evvel, esk1 Adli)e Yddli 
Fethi ()kya.nn Büyiind&Wıkl köşkünun 

b:ı.bçfti'bdcn su bornbrlle btr takım ı.1. 
ra:a.t atatı çalan w zabıt:ıca r.r.ınmakta 
olan Nail ve Nurettin dında.kl hırsızlar 

dün ya.'talanm~tarda. 
Azılı tıırsmar, ıııenecutdlklcrl Biyüka. 

da snih ceza. ınabkmıelllnAe bıı nçla

.....aan •Otap ı eer - b1PIC Jldbküm 

Emlnönün H~evi bir zaman. 
dır verdiği konfcmrulıır için te. 
lefon rehberinde münasib gördü
ğü adreslere mektublar yazı:ror. 
Bu konferansların verUeccği gn. 
zetelerlc ilin· edildiğine ve kon. 
feranslara gideceklerin g;µ~te o. 

kur imanlar olduğuna göre §U 

kliğıd buhranında Halkevlnin 
gösterdiği bu gayretin krrtulye.. 
ciliği kaldırmak, kiğıd taııam1f 

etmek için yapılan gayrete uy. 
gun olduğuna: 

iSTER 
iSTER 

iNAN 
INANMAI 

~=---:.:.._ __ ,,,__) 

1 mi Köseoğfo, Necib Hancı, Petro 
Kara Eftimoğlu. Vitali Behar, Ne -
Jim Akçar, BetSİm Miuahi, Kazım 
Nmni yeni idare heyetini teşkil 
etmi~erdir. ---...----

inhisarlar Vekili gitti 
Bir müddetıienbe;ri şehrimiz:de 

bulunan Cümr.ük ve inhisarlar Vc
kfü Raif Karadeniz dün akşamki 
treDle Aaara.ya dıönmıüıt~r~ 

~4/3/~ açıilJIS • lmparuş fiatJar~ 

c:ı:•ı.u 

Awılıf n l:ıı. ''\ J 
• ..orıdrr. ı ıtıarun 5.2-1 
'ew.Torlı: 100 TJol&r 129.20 
{Mirtd ıeo Plıe•\a 12 9375 
toltho!m 100 İn" la. 31.16 
Bi.T a1tln ı:.m 33.00 
24 ayarlık blır gnun klllı;e 
a.ltm "55 

i'W:nm!Ydii % 6 933 Ergani 
'iô ., 941 Demtryotu n 

23.15 
U!.30 



15 Mart 

C S1.hhl bahisler :=J 
Tütünün zararları 

Yazan : Doktor Hakkı Ogan 

PO!TA Sayfa 311 

C HÇ>Ş_Şl;Y:l._~R :j 
Aşk nedi-r? 

* Btr ~ar. (EflAtnnı. * Bir kanun (İsa), * Bir ateş <Stenull. * Nadir bir çiçek (Andre Tlıenrtetı. * Büyük blr tlstad (Mollere). 
*Bir kaza (Coıa.o.heon). * Bir muelze (Zola). * Hiçbir şeye benır.eınlJen bir şey 

(Richelet). * İflasla biten fırtınalı bir ticaret 
(Chamort). * İşsizl.ıı m~llyeti, askerin etlence 
sı, hükümdarın en,.eıı n inci :Sa901eonı 
*İki iken bir olma.it. (Vıctor lltıg'o). * Deva.mlı ba.rb hail (Mme Neckerl. * Ne oldntu. nmlen reldlğ'l, nl.'sıl 

blttltf belli olmıyan şey CMelle ek Scıı.. 
dery). * Kalaya, kalbe, VÜ<'nıla taarruz et. 

tlğl için ihtirasların en ~nrv~UJ.;;i. CVol. 
t.alre). 

* Kadın hayatınızı bir lıika:ı:esi, er. 
kek hayatının bir menkıbesi, (::\lruc de 
Steal). 

* Sari hastahkıara bc.nzıer insa ka • n ne 
d11.r sakınırsa, o kadar yakalanır 

(Chamlort). • 

* :S:admlar için bir his, ukrkler iç.la 
bir fı.kJr OUıne de Glrar.i!n) * Sisi., sonra daha fyl batl~mak için. 
evveli kanat veren şey, CD. ~mltJı) * Aptallara akıl veren. az akıll;l!IJ'& 
zeki katan, fa.zb abllıla.rdan da bna.D 
akıl aba şey ... (X .. ,) 

Ey işık okuygcu, bu tariflerin han,. 
rlslnf kendine yakın buluyorsun han 
rL<Jnı beğeni') orsun, doıtru sôyle!' • 

Ja.le Scit<'n 

( "Son Posta,,nın bul11acası: 28 - (8) ' 1 
Soldal:ı s.ıg~ ; 1 2 3 4 5 6 I 
1 - YUZJ ııll. 

de iki no:.w lZı. 1 
Sıcak bir riı~ar 
(3). 2 

2 - Padişahın 

diğ'er adı (6) 3 
3 - Noia (Z), 

4 n;, hayno (Z), 

4 - Çok ~Jliş 5 
meydan (3), Sanat 
(2), Yapmak (3). 6 

5 - Ziya (4). 

6 - Ist.ırab 14). ~ 
7 - &aı,ma bir 

/ 

9 - Başşehrfmla (6). 
10 - Bir erkek ismi (3), 

!dda.n koruyan şey (3). 

Yukandan aşatıya: 

1 
' - Şen ve şakrak C3), Odun duma 

nuım ı:üsubu (2) , Lihıada ( 3). '" 
Bld basta~ 5 - Sevdalı (4), 

6 - Bir erkek ismi c ·O. 
7 - Ça~ l3), Rabıt ellah (Z}, İkisi 

Kadınların ortuı ( 3) • 

8 - Zaman (2), Terst br ıı.buş nlda.. 
.. m. 

9 - Diinyaıım bee kıt'asında.o bir 
m. B1r diter:ı <&>. 

1t - Ulu (3), Fena detti ısı. 



den Potin - ı.rilıi ftllt&w: 4S 

·ıPAlllONA. HALil Türkiye Cümhuriyeti Ziraat 
Bankası müfettiş namzetliği 
ve şef namzetliği müsabaka 

imtihanı: 
Türkiye Cümhuriyeti Ziraat 

Bankasından 
J - Bankamıza müsabaka iJe Ye müMbalnada a&. 

terilecek muvaffakıyet derecuine sön lüzuma kadar 
müfettit namzedi ve tef namzedi alınacaktır 

2 - Müsabakaya l'aebilmek için: 
A - Türk olmak, 
B - Askerlik fili hizmetini yapllUf bulunmak, 
C - Yap otuzdan Yukarı olmamak, 
D - Yabancı ile evli bul1mnwmak, 
E - Hukuk veya iktısad fakülteleri, ıiyual bil(iler 

okulu, yüksek ticaret ve ikt1Md mektebi veyahud Maa
rif V eki.letince maaaddak yabaDCI memleketlerdeki mu 
adillerinin birinden mezun bulunmak. 

F - Her hanai bir hizmet taabhGdfl ahmda olma
mak, 

G - Yapılacak tahkikat netiCMlnde ıicil ve seci eıi 
itibarile aealeje almmaaına mini bir hali bulunmadıiı 
anla1ılmak prektir. 

3 - Yazılı müaabaka imtibaalan 20, 21 Ye 22 N san 
da Ankara ve lıtanbul Ziraat Bank.alannda ,.ptl c'lk 
.,. kazananlar yol paraları verilerek Ankaraya pti ·ı·p 
ıözlll bir imtDıana tlhi tutulacaklardır. 

4 - MGfettiı namzedlerine 140, tef nam....Ueriııe 
120 f.raya kadar a11ık verilir. 

5 - let.eklilerin 13/4/942 tarihine kadar Aabnda 
teftit heyeti reisliğine bir melrtubla mtracaat ebne eri 

A - Tirld,,e C&mhari~ Ziraat Bankasında me-
murluk iıtiyenlere mahıuı ~aaaame «Ma matb a 
bankalarmuzdan alınabilir.» 

B - Baakaam sw.eceji tabihden al nm11 aai)ık 
raporu. 

C - Tahail cliplome•ı, 
D - Nüfus takereal, 
E - luıl.e..tilr wsikuı, 
F - H61nüha1 -.araka11, 
G - 6 X 9 santimetre ebadında dört aded kaıtonsuz 

fotoin/r tevc:li etmeleri gerektir. HBu ~ "kalar lstan· 
bul veya lmıir Ziraat Bankalan TUıtaaile de tevdi edi • 
lebilir.» 

6 - lmtilw.n p-ocramı ile sair prtlan ıösteren mat 
bualar Aalun, LtubW ve lzmir Ziraat Benkaların-
dan e111e ..-..au ..,.,. 





Memleket haberleri 

lzmir vilayet botçe·sı 
moşkalatıa tetzln edlldi 
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a 
Ga1ri meakalb açık atbrma Dam 

A*ıııımn 811111 ••taıa•111111-.ıı .._ wma lora me._.. Kemal Dirim 
t.afmdall 

-== ' ,-- Mart il 
J 

ın-KariıAhncec 
Ortada bir tek okkalı pehhvan yok ı' 



ıs Mar .. 

Günde nüfus 
başına 150 gram 
ekme ver· :.ecek 

Yolcu tren'eri de geniş 
ölçüde azaltllaca 

1 

Yeni 
iktı 

1 
1--

!ON POSTA 

Birmangada İngilizler 
u Çin kuvv ... tlerile irtioat 

tesis elti,er 

Gönünen ve kalblerl atqleyen 
muazzam af}< ve un'at eseri 

in en 

Arahacmın kızı 
filminin 

unutulınnz y.ddızı 

En aon ~arattığı ean'at 

Sinemasında 
Cörütmem:Ş r ğbetlc devam ediyor. Sinemaeı1~ il-eminin bu en 

biiy\tt hayat ve ırap faciuı he.nue.lc tavsiye .ederiz. 
Buc\in 11 de tenzilatlı matine 

BROADWAY'ı ve MUSlK • 

HAU.. Krnlıiçcleri dans ve 

Ş~ Yıldızları L 
RALPH BELLAMY ile 

u 
S:nemasında 

EEl O' A A 
ve 

CILLE BALL 
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BAŞ - DİŞ - GRİP - NEZLE - KIRIKLIK - soGiıK ALGINLIGI - ROMATİZMA - NEVRALJi 
Ve Bütün Ağrıları Derhal Keser, isim ve Markaya Dikkat. G R 1 P / N Yerine Başka Bir Marka Verir'ersa Şidd9tle Reddediniz. 

Tıbbiyeliler bayramı dün parlak törenle 
CBas tar<1fı 1 ı,,ct !laYfa.da, 

niversUe Rektörü, profesörler ve fehri
iınbin tanınmış birçok dolı:.torlarlle bin. 
len·e tıbbiyeli guıç .ltazır blllıııunwttur. 

Rektör konuşuyor 

devamla denılştir Jı.t: yap~ttr. Su.t tam 11.15 ele baqta 
«- tlutvenıiıtenin Mr yolu kendini ona Va.H ve Belediye R~i Dr. Lutfi K.&ıdar 

vereu.1 yüceUie üeUr. Bu ioaAlıadrr ki o.bııak üzere Rektör Cemil Bllsel, fakül. 
ba.ş.au dJk, ahımuz açık yaşıyoruz. kler de&a.oıları ve profe!;()rler merasimin 
Türk ıııııiUetl.um n şef'leriııln böyülr.luiü l yap~ı Üoivtrs~e klintkleri ı1oer,, ı.a.. 
'Dizi. her tehllkeye karşı yekl*f'e bir kale lonwı.a cirereı., tal,bellİJl alkışları ara. 

l\le.ra&lme ı.st:ııı:W maırşUe başlanmış, yıııpmata kifiılir. lölDda yerloeriıo.i a.Lmışılal'dır. 

m.üteaıuben Relııtör Cmlİl Bllsel kürsü. Tiir1ı: bembaini.n kleali ne obualıdır? Müt.eakıben Rektör Cemil hil&el kıir. 
ye ı-ekrek &(:iŞ nuıtkunıı ıtöyhımlş •e a. Herhallıle ı.u serm n mes>faat ideali süye celm.iş. kısa ve wciı bı.r nutuıı.ı. 
cüaılıe deınbltir k•: dei'ikUr. insao ha~ı k1l~n& mev-.1.uu meııaıı.iml açnuşl.JI'. Rektör, bu nutkun. 

1(- Tıb bayramını ÜniYersl~ adına yaptlralıilmekten çok yücedir. P:ıra ka. da Üniverstenin teeasüaiinden evvel 
şeref du.yı-ul.a.rüe açıyorum. Bayra.nı zanmak I* ht"kiadn en ııonr& aüş~ceği Haydarpa.,ada bulunan eski Tı.b Fakül. 
ber birinize ve memleketin her yerinde bir şeJ"d.ir. Onun için ~a. yubndan tesi ~~lerinlo aımeli dec.:;ılerdeo. lı&yı. 

feragat ve fedaki.rlılda, özveri ve ÖT.ce~ ba.kman1n temenni ederim. Şöhret in- kfle istifade edemediğinden bahsetmiş, 
He ç:a.Iışa.n Türk g-e~lerine kutlu olsun. sanlan ideale götüren yolun en meşru. bu ga.ye uğurıında bugiin nasıl çalışıl_ 

Arkadaşlarım, bıı 7ıl bayramı yôreii tarından biri obnakla beraber Ünlyersik dı&"•n.ı a.nl.ı;~ ve biDıa.;sa. Başyekilbniz. 
ycı.ralı olank açıyorum. Her bldnizin dili Uıe söylüyerwn: Türk helihnin:ln le, Ma.a.rif Velcl!tnin kıymetli y&rdımları 
ilk dt'rslerinl. a.1dığ'ı F. K. B. şubesi Fen lde8n uu:ak tnaa.ni)'etıe blzuıet. hayatı üstünde dunnuştar. Rekl-Or s0zleriı.ıe 

Faık.ültesl ya.n:gınmm ortadan .kaidırflıtı kıuıtanllax ve en biiyük '!lervet olan sat. devamla yurdun lwrta.nlmaönıd.ı Ata. 
a.oıldı bir mamara olm.u.ştur. İçinde 9 lığı lı:orutıU-kt.ır. türk nasıl kalblerlmizde ebediJeşmls 
)ıld.&nberl tinlversHıenln toıpladığı al:l.l, SMılıet-iııni m.t'Dl.l"*etln en idealist bir ise, onun işini yübek idlU'eSile denm 
teçblıı:a.t, .ldtablar ve h.içblr şey 1ancı- evliGına. sayı-ı ne bit~yorum. l\Iemle. ett!ren l\lilli Şef inönü'nıin de cbedileş. 
nın tabrib&~ kurta.rııaıaam~ır. ketin kmtuluıi .ldıeaii ae zama.n anılırsa t.irdltini göy!~ ve nutfwııu: 

Teaellimk, Cümhuriyet hükİl.llletiııhı elledi kahraman Atatürk hatıra gelir. «- iniınü sağ" otsun!» ~rile bitir. 

üniversiteye ve kendine yaraşır :real bir Onun ıaann'i huzunmda sa.ygı Ue eğL m.•11-. 
ltiua yaptınnata. dair olan ni:m. ve ka.. lirim. Gene 1MJ nıemldte«e vatanı kont. Rektörden -.ra T"- Fakuitesi dekanı 
raTıd•r «BraYo seslerb. Türlı:. Ciim}a.ariye. ma itleali barin, YM'Ul ~ ~ sont'a Ordünaryüs Profesör Dr. A. Kem<1ol A.. 
tinin ktSa devri dünyanın en &'ÜÇ &art. ne zanıııaıı olur9a olsıan t.adbin tetlı:i!-ht. 1ay bir nllWk söylemiştir. 
ları tıçinde reçti. Bmnınta. be!'aber bu- elen &'~ti ıı:aaan Milli Şefimiz İnönü Cümhuriyeıt idıail"eai.•in IMm \<e .fenne 
nun d~ vulı ya.pı.cılıktu. ha4.a .,.Br. Ona ela. Tdt Bayramının bu verdiö bü:riik lı:ıymetıtn ve büyükleri. 

Tlb Fakültesi 115 Jıl önce lnıPıı •- 08ıllfl IÜllÜftıle ..,..-ılannu ınmamn.ı> mlııd:n bu gaye üzerindeki hasaasicf'et ve 1 
çdnuştır. Ne mtibaftk bir pil! o &'İİD.. Tıb dakanının söy'ıevı· yaniımındao ba.bseden. vanlıı.n neUceleri ı 
denberl bu ~ülı. ~ her Jıl ıkıbarüs et~ ye ttb &.a.Uillnin dıinı..Iİ 
,·arı artar; 'bogiln ıtb ötTeueıı senolerl• Bek*" c-11 Bileeldıea eenı-• Ttb Fa.. tecırls ee'k~ bucünkü :tekli aTıuıınd.a 
ı;ıa.yısı F. K. B. De blrilkte 3890 dır. BU küUelıi d8'ıanı Kemal Atay Jriin;ıQe •e- moka~ 7apa.ra.k arai ... 'ıli =im farla 

sayı Tıb Fa.kü\temiı:l dünyanın en bliylik lerek ~ demlşttr ki: betirten dekan, sMl.eriııi iOY:e bıt.irıWş.. 
ınütS'>~\rlnckn biri yapmıştır. Bir s~ı «- Tıb yunlammmı 115 incl yıkın lıir: 
!ili, bizilDl ıçiın ötretim bakınıınd»n ıuç. bucüo d.erin bil' ıevk fı.ılnde kuUııhıyo. «- Yülısdc Bt'eiyeli Tiiı'k ~nç~i, 
fiikkTle. 1JM'm)eket hesabına ümldlerle ruz. Şttefl~ aydın bir ge~ daya.nan Vu:if~lerlmi7lin ağırlığını mtı8'ullyetl.. 
dolu .. Osmaıı?lı lmpara.torlu~ı üç kıt'a- 1'ıb Fa.kültesi her yıl tes'id et6iği.nıiz ni, &Yni zamanda yükS't'k şerefini blil. 
ya mandıtı devirlerde dahi t&bltlye n1ek. baymmlarile bizle~ bic' ıunır vasıtası yor ve duyuyoru. Mt"Dlle.kl-tio, devlet.in 
teblınln mevcudu bo.gtinkünUn dörtte oluyor. büyük bir feda.Jı.i,rlıkla, olıun. suurlu, 
blrinf' d1Lhi va,ra.ma.mtŞtır. F.n JÜ~~k Kemal Atay bilahare hekimliğin yük. milliyetperver ellcrinl:r.e Levdi etili bu 
rakamı ancak 9ZO idi. Bu arll!f asıl ti. sek manevi vasıtıarında.n bahsettJkten ~ azami derecede ~fade te,. 
niv~rstte kUT111duktan ııonııı. bel\r:fn bir senra deııUştJr ki: mılnlne çalupna.\Q, ltepbn~ ltlın şahsi ve 
mahiyet &lmıştır. il'- Busünkü Türk ırençliji .~nen. :mıi;lli bir va7Jfe, bir borçtur. Bae bıı 

Bu neilemtln ise Dil mühim sebebi nln hududlıanla dü'8Ml cephelerini, fı.rsa.tllan ba.bşeden büyüklerbnise son. 
,-anııc: dah!JOe ~u yılı:ara!lı M,ıtığı yttlda suz fii);ra.nbı.J'l.m.la birlikte a&Y&'l ve ıev. 

Biri CiiJnborfyet hükiınetl Ye onun Mlimle. tmanlıa t\eıl'1snektedlr. Slzll"re ct'erimi tdcra.t' anetmıek ıuretlle söde. 
baı,;ında bıdun.ıwı ııaym Dr. Refik Say. ttbr.ıtdımız vaT. Bayrammu kutlu olsun.» rime nib&Yet veriyonım.ıt 
cı.mın tm öJTetimlııe verditi ltüyük e- G d Bund&n eonra Prof. Dr. Kumı tsnıail 
fiemmıyet. Muzaffer Uçhan kürsü e Giirbn işleri c1o1ayısfle toplantıya tstı. 

İkincisi, nse mezunu ~nçlerimlzin Keuıal At.aydan llOıır& Tıb Fakültesi rak edıemiyen Maa.rlf VeklU Kasan Ali 
mtmııeketin doktoıtlul'a. olaın ihti~·a<-mı profesörkl".bıden Dr. Muzaffer Güçban Yücel'in t'akiilte dekanına riJıderdl.ti 
&nlıır111J!i. kavr&mış o1maslClrr. Artık a. &ÖZ a.lnuştır. Muaffer Güçha.n eöylıl aşatTiakl 1ıelcnh oluım~: 
naıa.r. ba.ba•r evı&dta.nıll paşa aetıı: ı1eaıi.şlir: Maar:t vekilinin telgırafı 
bekim yapmak emdindedir. işte fa.kül. u·- Her yıl klltbdığıms bu tlb &1i.. . .. 
temize olan büyük nibetln sebebi .. bu nünde birçok )loca ve arkadaşlarım he. ((- Tıbbiyemizı.n ym ..:_n ~a:.; 
böyÜk ııunla mesleğe ~!rlşUr. Turk •·'-' ah''"·i ödevlerinden ba.hsettil.d' hnı kut.lamak " cerrah -....__.n ..... 'i ........... 1 . m ılmasile rad.. 
m.aıı.r'I tarlhiınıcJıe ilk t.1.b mezanlarmın B -"-- bir """Y aöylemdı. istedikleri ... baSfal*ları ..-..- erm aç .. 

.. , enucn or- - --&.fsti.ı ·· euişıetlbnesl töre sa:nsı 6 kişi olarak •ikreiilmekte-r. .. d. tüm mealıelı:i hb.mıeUal ba.ş. ! "°toJl ....,..~un ı • 
ma.n ı-or u nJnd b ıunıraıa& wtetbıde oldutuınu, 

18Z3 ten Wbaı'en 25 :rıI lclude tıbbi.. ka. m.emkkelin siyaa;i, içtimai. hülasa e u -..1 •--"-ıı.'-ı 
100 k .. ur fakat işlerim doı:a,, .... ı.e ae-.r~QIU 

renhı verdlti mezun adedi O us - her filı.ir sahasında ehemnıiyetıı rol a. _ ışı D etinizi sev 
dur İlı:lnd 25 yıl olan 1908 den 1933 e , __ .._ mesleitn ha.nıi ccı>bosiui müta sayın RektGTe 7azm ım. av T'. k-

• -..... "'" • _. ........ a.1mı1 buhımıyurum. ur 
kacla.r verilen mezun adedi 3106 ya çık. ıea. edece,g-iml kestiremed~m. Besı he. ıt Ye •-- s. ,_ ıı-ı-n l 

•--a.k 326 enç **'mtiilne 1eoi de&erocr yerec~..... • 
mış ve b11 yıl cta meza.n o_,· ı k.tmlltin diler ilim &uoelerile olan slk1 . kurumlan 
;te bmııber son 9 yıl tçl!ıı.dc verdlkimb tııağ'larınıla.n kısaca bahsclmetı düşünü. nancbtım ~ı!!ı :~~n~ğr~men v; 
ınezunlanıı ııa;yw 2149 a lı:llli olmuştur. yorwn. Heklınln en esaslı ~aa.ileııl has. mızı bft)!m la.rı ktt.t.l ma.nızı 5~en 
üç ay sonra memleketiu Joalllk hayatı iıaJannı şifa.ya lıcavuıtturmald.ar. Tarihin talebe ~ ma a 

bu 326 'l ... k .. lld rka ederim.» 
arasana kaıtııp.(.'18k e>lıuı ur bütün seyri go7.den g-rçlr iki zaman ··teaınben yeni yapllan lı:Mnilı:.ler ce. 
genchtl memleket bAsreUe bekliyor. A.. heklmlitin yatnı:ı bu mevzua tahsls e. Mu tniklerdetd ok modern te91. 

Sizi Saadete Götüren 

PUDRANIZIN 
RENOi 

Hangisidir. 

10 "-d•nda 9 zu fena 
renkte bir pudra 
kul&.1nırlitr. 

Fena renlıcte bir pudra, 
Jilzünür.c c!ııfakyaJlı> Ye "" .,. ; 
çtrkh:ı blr manzara Hrir ...... ~ ~ 
Ye sizi daha y.ı.şh gö~te- ~ 
rtr. En uygun rengt bul
manın yegane çaresi. yil
•uniiziin blr tarafına blr 
renk Ye diğer tarafına 
başka renk pudra tecrul>e • ..... ~ 
etmektir Bu tecrubeyt 
hemen bugün aıze para
lllZ olarak gönderilecek 
Tokalon pudrasının yeni 
.,e C!\Zlp renklerile yapı

nız. Bu yeni renkler. ga
,ret modern 1'e adeta Si.h
tamiZ bir göi mesabçsln
de olan ~cromo.scope> 

maklnasile karıştırılmış
tır. Bu maklna, renkleri 
kusursuz ve tam ol:ıralı: 

seçer. Artık •Maiı.yajla 
blr _yüze tesaduf edUır.1-
,ecekUr. Clld lle lmtınç eden ve tabii 
gibi görünen miıkemmel bir pudra .. 
dır. Tokalon pudrası, •krema köpli .. 
tü> Ue beratlı Ye hususi blr usul 
dairesinde )tanştırıJIIl.l.fl.lr. Bu sa• 
7ede ri.ıZglrlı Te yağınurlu bir ha· 
yada bile bütüQ atün sa.bit kalır. 
Bemen bugün Tok.alon pudrasını 
tecriibe edlnlz ve teninize ne de· 
rece bir &iizelllk ttmtn edeceğini 
görünüz. 

Kayıp Ar~nıyor nadolwıun büyük köyleri de~-il: kasaba. clllmediti görülür. ~~kl hekimler, fl:-ıik, ~~::ında bll.1ıMttaç takdl:r 'Oyanı\tr. 
laırı val"dtr ki bir tek hekim hasTPtile ıı.stronom ye daha birçok bllgllerle işti. sat h --ı-ıa ..... tun·· bu ....... '700 bhı Kra.ya. u.-v n .,u Trabzon vlla1et4nden Dereli -Jl.ulla. 
yanmakta.Chr. Iııtırab tçiılıle kıvranan ıal etmek mecburi.yetinde id~r. Bita. m 19 ... • b'- •~-- benzerle .,. 

.. __._ Si..;, _ _. . 1 f ed ek :6etdtıM Avıvpac1rald , ... .,..,.... • rından Mehmet Ali otlu Ali İhsan ile 
basta ıozlıerlle k ..... ·-ncı ~13'or. .,...,.... hare bu tlim kollan ink şa. er ayn astüın blT tekttde hazırlan .. 
bf'4d{yor.» ayn ihtisas şubelerine ayrıldı. Ancak rinden dlaıhl kız kardeşi Flrdevıı ve diğer lııardeşi Ah. 

cemil Bilse! t}nıittrSl:tenin kmuluşun- hekimlik bu«iin blle diler ilimlerle ol.a.nı mıııtır. -'- etliler hazırı.. medi ll'ZU.O tıamand.anbl!'rl :u-amaktayım. 
· ı ı ı .. ı.ı ... ·· 1 Meraslınıden &OJrıa. .... v 

dan tt?t>a.rell Tıb FakiHl.esin n röst.e.rdlğ bağlarını gevşelınemqoour. .ulJl'Un ma 1• ft lkra.m e'1'thnlcıterdir. Nerede olduklannı bUmıyorum. Bay All 
baş&nlardan ba.hst"ttikten sonra sözleri. kf'melerde bütıin önemll d,a.valan muha. na.rı bftfNıe idi& • 

ue dıl'va.mla demiştir kt: "~me ederken heklnıiıı raporu alınma.. Eminönü ha~kevmde İbsa.run tahminen on beş sene evvel 

yil2:başı olduğunu işitmiştim. Kendisini 
«- Bütün dünya bir mü.dd.et aoora, dan karar Yerileme'Z, bir .,ehir kurula. Tıbbiyeliler, dün rece saa.t :u de E. 

"":..;ı, -r-'-'- ~~--bulun zaptmuı ma.z. QOCuk büyütülemez ve nlha..vct or. l T 1 tanıyanların aşağıdaki Mlrese lıuıanlyet 
... ....... ...... "' . .._...... ..,.,..... nıinönü Haılkerlnde toplanml.!J ar, a e. 

500 unc.. u·· yıJdo"nümwı·· u·· kut.layacaJdır. du ta.llm ve terbiye edilemez. Bu itibar. •·- .. •--ı~ namına bildirmelerhd rica ederim. ite CemiJeti re'91 'bir nu .... k soy..,u-. 

F ... t·ııı·m b':"''"'"'u··gllD·· ü ista.nbul Üniver. la helı:tm bütün fikri sahl\larda. öııderUk t .. ....,....... bunu zeybek oywllan, H&lkevi ol'kes :ra. T. c. D. D. Yollan Bursa. Mudanya 
sitesi de 4.83 iıncü kuruhış yıldöııı.ımii etmekte.Ur... sının lııonseri ve tıemsll kolunun (Ricısl'I 
ile beraber kutlay~tır. Çıinkü 1,,,t:ın. Profesör Mun.ffer Gi.ıçbanda.n sonra ta.klb et i""'I T 1t 1 

Fa:kültesl talebe\eriııden 1J9.yia.) komedisi .m '7" r. a s m 
hattı kondoktörlerluden 

bu1u fetheden büyük Türk Jıüb.i.mıd•trı sır~iıe Tıb ztn091Ulda da bir baw veritmlştiT. Sadık Kefeli eşl 
t<,ıtanbulda bu~uğundan üstiin bir me- Şah'ka, Osman An ve Necati V~~al bl. ga-------------------:;------·----
dmlyet kurmuştur. Fatihin Kulllye na. t-er kit.a.bede bulunmuşlardır, muteakı. ~ 
mile kurduğu. müessese, llahl.>at, ııu. ben mt>.raslmc nihayet verilmiştir. - ş ., R K ET ., H AY R ·ı v E D E N • 
knk, Tlb ve Edebiyat bölümleri olmak Bayram münasebe~ Ttb Fakultesi ~~-· • 

ii:zere beş fakülteden lba.rettl. Her med.. ta.lebeleri namına Rektörlllk büyükle-ri. Bu Sal.ıdan ı•tı•baren: 
rf'Sed bir müderris yani dek."l.n, muı.t nrlze ta-Llm ve ba.thlık tel,franarı çek. 

)·a.ni asista.n ve bura.lan11' ders gören 690 mlştfr. 

tak-be ne J)arüşşira adında o zamana Kliniklerin açılma töreni 
göre mükemmel denebilecek 'lttT de kli-
nik buhınuyordu.> 

Jte'\ııtör blıihilft tabUııet llemiae it.Is.. 
mıetlPrde bat.nan bü:r"iik til» aıtmkıt. 

1 - Yenimahalleden sabahları 7,50 de kalkan 57 sefer 
numaralı vapur 7,45 de kalkacaktır. 

2 - Yeni.mahalleden 15,45 de kalkan 137 sefer numa
ralı vapur Kireçburnuna da uğrayacaktır. 

Bek~enmekte olan 

POKER 
TRAŞ BIÇAKLARI 

gelmiştir. 

DİKKAT: İatanbulda l adedi 5 kuru.t&.ar 

» it adetlik paket (5 kuruştur. 

Taşrada: 1 adedi 5, 10 adedi 50 kuruştur. 

= 
T~a müşterlle.rlmiz için Pl!'lantah ve elmaııJı saa.tlerin ,feCli modelleri ge-1_ 

mlştir. Emsali gibi 15 sen~ ten-.ınatlıdır. il'a.şradan sipariŞ etm~ ıattyenlere 
kat.a2oğ göndern:r. Mcktubla <İstanbul posta. kuLusu 184> adreslıı" nıUraca.nt. 

1 Demir ve Tahta Fabrikaları 
TÜRK ANONiM ŞiRKETiNDEN : 

Fabrikamız imalathanesinde çalı.ştırılmak üzere 

50 TESViYECİ, 10 TONACI, 2 FREZECi, 2 TAKIM
CI ve SUCU, 20 DEMiRCi, 10 MARANGOZ USTASI, 

4 MODELCi ve 10 DÖKMECl'ye 
ihtiyacımız vardır. Birinci sın1'f İııçiye saatte 45 illa 55, ikinci sınıf 
işçiye 30 ilıB. 40 kuruş ücret verilecektir. Ta1ih1erin fabrikamı-z 

~-- müd1:riyetine derhal n.üracaa l?arı lüzumu Ban olıunur. ••" 

1 
Sayın Doktor ve Eczacıların Nazarı Dikkatine 

Bir ınücld.1ottenberi iptidat maddelerin<İn noksanından dolayı pİya. 
sa.ya çıkarmağa de-vam edemediğimiz 

FOSFOGENOL, KiNIOTIN «Basit ve arsenikal» 
Sikatrin il, Mazon Meyva Tuzu, Gastroıodin Toz 

müstahzarları yenidım ihzara başlan-dığını ve piyasaya lüzumu 
miktarda verileceğini a·rz ve ötedenıberi bu müetahzarlara karşı 

gö9teırhleın büyük güven ve ilgiye dı:ıvam1arıını ~ica ederiz. 

MAZON ve BOTTON ECZA DEPOSU , - Aşir efendi Cad. No. 31 lstanhul 

Şeker f iatlarına 1 

yeniden zam icrası 
mevzuubaLis degill 

..,. s<ıvfadal 

yapılacağı hakkında ısrarlı bir §a ~ 
yia dolaşmaktadır. Bu şayia üze • 
tıine, bazı aç:kgözlerin mallarını 

1 sakladıkları ve halkın da ihtiyattan 
1 fazla şeker ald ığl zannolunmak.ta -

1 

dır. Belediyede yaptığ ımız tahk i • 
kata göre, şrıker f'atlarına hiç bir 
şekilde zam İcrası mevzuubahis de
ğildir. Çün'kü bü.klımet, bir müddeot 
evvel, fevkalade ahval müvacehe -
s inde, şeker fiatlarınln arttırılması 
büzumqmu duymuş ve bu zammı yap 
mıştır. İk i nci bir zam icrası iç in h iç 
b ir sebeb görülmemektedir. 

Diğer taraftan, bu şayiaları çı -
kararak, şeker darlığına sebeb o -
lanlar hakkında kanuni: tak ibat ya. 
pı1ma!ll kararlaştırılmıştır. 

Ard· ye Aranıyor 
Sirkeci civarında zemin kat olmak 

şarUle büyük b ir ardiye aranmaktadır. 

t..t.Q·cnlerin Yeni Postane karşısında 

Mimar Veda.d Ca.d. 26 .No. ya müracaat. 

(TlYATBOLAR) 
latanbul Beledlyeti 

, Şehir Tiyatrosu 
Tepebaşı dram kısmında 

Bugün saat 15,30 ve 
akşam 20, 30 da 

PARA 

lstikla1 caddesi komedi kısmında 
Bugün saat 15,30 ve 
Akşa.m saıaıt 20.30 da. 

ÖKSE ve SOKsE 

Asrımızda saatler o kadar 
terakki etmİflİr ki, tahay • 
yül edilmez derecede ufacık 
pk saatler bile imal edil • 

ınektedlr. Emsali olmıyan 
ve zarafeti ayarında yurdu • 
muzda henüz bir misli bulun. 
mayan bu minimini ha -
yan saatlerini görmek için 
sayın miifterilerlmizin bir ke. 
re mağazamızı ıereflendlrme. 

~-• lerinl riu ederb.-•r 


