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Kundura mağazasının 

Sağlam ve çok zengin yeni 
çeşidlerini görünüz. 

Sene 12 - No. 4172 Yazı i~erİ telefonu: 20203 PERŞEMBE 19 MART 1942 

Milasın bombalanması hadisesi ~ 

İngiltere derin 
teessürlerini 

nkaraya bildirdi 
İngiliz Büyük EIÇ:isi garı.lışlığın tah11kkuku 
halinde zarar görenlere lngilterenin tazmi-
nat vermige amade olacağını da tebliğ etti 
Ankara, 18 ( A.A.) - RES. 

Mi TEBLlG: İngiltere Büyük 
El:lsl bgif.ia Hariciye Vekilcti. 
ne gelerek Milô.ıın bombalan. 
ması badl~i ıayet İnılllz t•y. 
yarelerlnln bir yanlıılığı netice. 

si vaki olmuşsa, ki bu ihtimal 
ilk bakıfta imkan dııındn nd. 
d dilemez İngiltere hükumeti. 
nfn, lcab 'eden tahkikatı derin. 
lqtnnek bnkkı mıhf uz kal~~~k 
üure, §imdiden Türkiye buku. 

me~lne derin tee.ııaürlerlni bil. 
dirdlğlni ve yanlı~lığıu tabak. 
kuku h llnde ~u teessüfe §ayan 
ka%adan zarar görenlerin zarar. 
larını tamire am.ıde olacağı. 
ru tebliğ ctmlıtir. 

~----~:r----~---~~~~~ 

~-----.)----

Bn sabahki 
haberler 

Baslar 
Viazmayı 
mabasara 
ediyorlar 

Moskovaya nazaran 
bu sabahki harb 

vaziyeti 
losko\"ıı '19 (A.A.) - O\')'et ta.nk 

YO· topçusu Starnyo. Rwsıda çember 
lo:ne alınmış olan J G ncı Alman or _ I 
duswıu uwn"'be deuaı etmekk.'dır. 

Ha.len en şiddetli mttluu"l•bclcri.n cc. 
reyıı.n chne'ı.te oldutu Smolcru;k cephe.. 
sinde Almanlar So\')et ordubruıın IJd 
cen:ı.hı tarorından kL'>kııç lı:ılne nhnmak. 
u ola.n Vlazınayı muharaza etm.e.k için 
kütle halinde t:ıJı.v~e kuv\·etllriııl harbr 
sokmaldadtzb.r. 

Almanlar )"la.z.m.ada, cı-çen sonb.ıh:ır 

cb lUo&kovarun mııhuıuıısı lcln t-Opla. 
mq o'ldaldan «'Pbanehrin hep ini tu. 
lııetm lerdlr. 

~ovyet ordııla.rıDın b.aceket.te bulunan 
ve Vlıwna ol:i.n iki 
lumad.1 Alman ha.thinnda dCT'in g~llcler 

Fian 5 <arat 

• 
Milli Şef, lzmir 

---- M ekteblerinde 

• hmlre ıiderı ve ora.ib.n ayrılırken halkla çok :mühim b konıışma yapan 

ftlllli Sef'lmlz, hllabelerirıde mekteblerdekl tet.ıdklerlnln neUcelerinl de anlat. 

nuşla.rdı. Reslmlerimlz Cumhurretslmiz b.mir Kız Lisesinde t.aıebe ara.ı.ında 

ve eJitek inin b.lhçeslnde ~ö termektedlt, 

a.çmışb.rdıı-. Bu suretle Ruslar \'lazma. --------------------------
nın şimalinde bulunan ve losko\'1Yll 
hiıl'lmı 60tn Abnanla.rca çok mühim btr 
et.r.tf.Jtk ehemmiyeti ola.n .UJuı, 5eh ~ 
~I ıapte~tr. 

Almanlar şera.İlin kendilerine 
elvenişlq olmadığını ve kışın mutad 
~'lafına şiddetli olduğunu aöyliye
rck vaziyet1eTIİnin Viazma, Smo • 
lensk ve Harkofta tehlikcliı olduğu. 
nu i2flila usraşmalctadırlar. 

..44..._ ........ ___ ~ 

ıır------==j~~~~~===~~_,, _ _,,,,_,_ r.,.~ .... siONıtv- ~ ------11 
•---- O ~ınbirr•;--l---_..~-.........ı 

Bu babkl OVY~ tcblitJ 
l\loskova 19 (AA.) - Bu sa.bablil 

Sen-yet ~blltt: 

·- , I _\) __ -=....,.. 
ili------- )' -....,..----------;;;.. . ı.. VR.N ~ -YSN İ __ _,. 

JS Mart ı:-ünü cephelerde mühim hiç 
clu.,man tayyo.rtai dllştlrdük. 16 tayyare 
b'lr hfad!MJ obna.nuştır, l'7 Martta 4.1 

• ,___4 __ fv ~l.1--.,-,-,_:-~::~:~--------- --Z 5 LAN O 
v ''ASMANY~ 

kaybettik. 

"Britanya halkı 
kolları sıvamıştır, 
nihai gün yakındır,, 

Avnstra.b'a:rı cösterlr harita: (Çiqllerle taranmış sahalar m kdn yerloi cösteırmelı:tedirl 

Amerika 
Tilrklyeye 
malzeme 

ginderlyor 
·3ef irimiz Amerika 

Hariciye nazırı 
muavini ila görüştü 

Münir Erte~n 

''•ıton. 11 lA.A.ı - on: 
Tw1dyenln Birleşik dCYletler bu1ük 

Qlsl ::Wehmtd Münlır Erteaiin, ödunı:ı 

\'erme ve klnllama anlaşma"ının tatbiki 
ilgili olıı.ra.k Turklyeye harb :ına.Jtt. 

rııtsi cönderibnesi hakkında harldye 
nazırı muavini l'\t. Welles lle b1r ıiirliş. 

nıede bulunmllf(ur. 
l\[. weıı . pzeleclltt :koııfrr.ınsma 1 

tir ld: 
hukômeı. fillyatta bir l\nla61Da 

tnuıaıa.mamıttanhr, tabı malzeme clitJ. 
(Dnamı G inci aayfada) 

Tokyoya göre 

Hind denizi Japon 
bahriyesinin 

kontroluna tabi 
Japonlar Hind sahili 

açığında 11 
gemi tahrib etmişler 

Tokyo, 16 (AA.) - Japon u. 
mumi karargiı'hı tarafından 1-;ljnd 
sahili açıiında 11 düşman gemisi 
tahrib edildiğine dair verilen habe. 
u, Japon basını büyük bir önem 
atfetmektediT. Gazeteler, bunun Ja 
pon bahriyesi tarafından yalnız Pa. 
sifiiin lcontro~ ve nüfuz altında bu. 
lurulnuıdığını, aynı zamanda Hind 
denizinin de ]i.pn bahriye&'İ: kon. 
trolün~ tabi olduğunu göetereceğL 
ni mütahede etmektedirler. 

Şüphe yok ki, ibu ink.ipf oldukça 
(De'nl!ll 5 inci sayfada) 

Uzakdoğuda h~va 
akınları şiddetlendi 

---
12 Japon 
tim eni 

Avustraly_aga 
saldıracak 

Lord Halifaks'ın 
söylediği nutuk 

Lonclı-a 19 (A.A.) - inılUz ı;cflıi Lord 
flalifaks dün v.crmlş oldutu lıir nutukta 
nıiittefilderin barb wal elcrlnl ıozden 
geotnn~. 

Sefir Ortaşırk oepheslnln ehr.mm tı 
Ülttlnde durmuştur, Sefir bu )D1 Orta. 
Pl'k1a harb hıu'~kAtın ın bli) uı: l er ıu. 
t3catmı söylem . Geçe.n sene tngi 
ordularının l\llhver kuvveUerlııl M ır 

\'aı.;;bl&'ton, ıs (AA.) - &hrl7• 1111- hududıan clv:ınndau deletmolerl saye.
zırhtı 23 Ja.pon ~in 'l'ml Gl:Dede ebıde buıii.n düşman millerce uzaJdanln 
ııa.ıırddı&ım Veya hasara utratıldıltnı bulunma.ktada. 
haber \·ermektfdlr. Sdrr İl'\C'İl~ hava kuvveUeri tar.ıfından 
Japonların düıürdükleri tayyarel~r orta AYrUpa üu.rine yn.pıhn akınlardan 

Tokyo, 11 CA.A.) - lmpantorlıık u. lnhsedenık Abnanlann ba. aanlardan Mç 
mumi ka.nll'&'ahuıın blldlrdıtlne ,öre, ho lanmadı1darmı. ıuuncılerın ndedlerinı 
Ja1>0n doMWDaSına Dlt'll5Ub tay71ucler bilm~iklcrhıdon dolayı stnırleııdlklerinl 
13 ve 14 Martta YenJ Gineye karışı yap. so)~m1şUr. 
~tarı a.kıııiaı- emuında 25 dlişman t:&Y- I.ı0rd R ·faks fııciliı Jıarb ıı.. 
tM'e9inl dli.tUrın~ler YCJa yerde tahril> na)'!linln ei:mdl 1941 A1ııstos ayından 
~. lkt misil fazla ahr tank n yedi rıiliM 

13 Maıtta Porl.lUoreaby'ye ureı ya. tazb ha.ftf tank -Yerdlklnl n 
(Denmı 5 btd sayfada, mıı.l.trıe kulba.ran 600 mliesse ı:-nin hep 

L 
----------------------- ~rb malzemesi lmal etme.kt .. oldukta. 

Aske-ı •azı··et ::ı rmı; ~Uz hlU"b lsılhsalatının )ilrde 
A ·· W J eeksenlnln mMnleket harlclnf' se\'Kf'dll. 

ctlttnı blldlrml.şttr. 

Şl·maıı A'rı·ka harekatı tir: erl.r söık'rin ŞU ollmlt'lerle bitirmiş.. 1, .. Bı1tanya halin h N'ke~ r~çnıel< l('ln 
koUannı ıwmı~tn-. ~lhai ı:linün fi'! • 

hakkında bl·r sevknlceyş· mrs1 pek yak~ Japon dPniz knvvetlPrin~ . . ı e . . t. i havadan bir hücum yapıldı 
ınce em sının ne ıces nc::ntio!!}~d~ı:rı-civ~~b:ı~i-

Yazan: Emekli General K. O. balunan ve 2 3 gemiden mıhekkeb 
olan Japon deniz kuvvetleri üzeri. 

ı _ it.aJ.yan~.Ju.TlJe ~lrl:;üıl e ı-nn- hududu _ NU vadisi • Silven kanalı a.. ne müessir bir hava ekını yapılmış. 
samn bt'i; Jtlf."~ ~~tl b ol~ımu mumi UkamctJnclcı farka dolnı bi1ük tw. jsponlar ıığır :zayiaıta uğnımış.. 
taldb ~eiı (iinltırılcn~a1'1n lılz. wL bir taarruz icra etmelerini n bu taar. !ardır. Bu harekat 8\Ta ında yalnız 
mali A~ ~un it'~ 11.aı1a.n. nmı o Duc d'A anın mı- bir niilttefik tayyare i kaybcd l • 
ııoara o ~.tüt kuVYet~ıQıı n (Devanu 6 ncı nyfada) mi ir. - "" 

~ ., ... ~ .· .. 
""' 

Refet 
•• 

Ulgen'in mq.hakemesi 

İddia makamı Refet 
•• 
Ulgen'in tecziye 

edilmesini taleb etti 
A.nkaı'a, 18 (Hususi) - Urra meb'ıı- maktan dolayı ceza kanununun 510.345 • 

su Refet ~en ile yeteni Zdd tllgenin 169 ve 8 inci mııddclerl mucıblnce crza. 

m11hakeıneTıeırine bugiln de Atırceıa landmlınasının, Zeki Ülıenlı--ı de zlın.. 

malıkem nde devam cdilmlşUr. mete parn c-eçlrcUği bit olmadığından 

İddia makamı nerct Ole-enin akraba.. dolayı btt'netinl lstemlşt.ir. Bu mnddcler 

lanna &aUşa ftltmayıp ta ikramlşe Isa- ıı ari bl.r ne hJıp cezasını lcab ettir. 

bet eden biletleri vermek ve bu biletlt'rc mrldedlr. l\luh.akeme yarın saat on beşe 
fısa.bet eden pa.r rı datıtmak, iki btıete bırıı&ıbnı tır. 

a4d ubıt varakaları üzmnde tahrtrat l'n.rınkl celsede mıidafaa yaıolııcak. 

yaprak hususi evrakta saht.ekşrh'< yap. tır. 

Başvekiletin tebliği 

Buonnden i ibaren kahve 
ve çay satışı serbest 
Çay f iatına kiloda 750, 

kahveye kiloda 300 
kuruş zam yapıldı 

Ankara, f 8 (A.A.) - Baş. 
vekAletton teblıi edılmi ıtir: 

1 - Koordinaayon heyeti. 
nin 300 sayılı kararı ile 19. 3. 
942 Pertcmbe kününden itiba. 
Ten lheT nevi çay İiatına k iloda 
750 ku~ ve her nevi kahve fi. 
at ı na kilodtl 300 kuru, zam ya. 
pılmlttır. 

2 - Bu suretle bulunacak 
yeni fıatlarla çay ve ka-hve satı. 
vı 19.3.942 gününden iıibnren 
serbesttir. 

Çay ve kah,·e paketler içinde 
Ntılacak 

Vılayetin bır tebı i ği üzerine 
elinde sıı.ttlm:lk üzere çay ve 
kahve bulunduranl r btrCT be. 
yannııme verrniye tabi tutul. 
muştu. Bcyann ıne verme müd. 
deti dün akşam bitmiştir. Bu. 

gün bu beyannaelerin muhtevi. 
yatı tetkik o!Ullarak b i r ta5n,f 
yapılacak ve bu suretle rehırde 
ne kadar/çay ve kahve stoku bu 
lunduğu anlevılttcaktır. 

D ğer taraftan öğrend'ğimi. 

zc göre, alakadrları bu kar rı 

vermiye •eV'keden fım I. memle. 
ket daıhitinden harice ve bılha • 
a Bulgaristana ve Romanya) a 

çay "e kah\ e k~u;ırılması olmu~
tur. ithalat mallarının prens'p 
iti'barıle tekrar lıari<:e çtkaı 1. 
ması doğru bulunmadığ·ndan 

çay ve kahve kaç.:ıkçılığı da, a. 
lakadarların alacağı t~db rlcr. 

le önlenmiş o:.Scoktır, Çay ve_ 
ltahve 125 ve .250 graml ık pa.. 

ketler halinde doğrudan doğru.. 
ya müstehlikc atılacaktır, 



• 
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~-1'.--e_s_l_111. __ l_f~W~l-a_1r __ a--le--1--------------------------=~7-kı-.-tü_r_/ü_g_o __ r-ü-nen---m-s-an--~-,~--------------, 
Sababbtn S•h,.'ha: 

f Hergün 
Almanya karşısında r 
İngiltere i_le Rusya 
Arasında bir anlaşmCJ 
Ve bir anlaşmamaz ·ı1-.. 

'"'·---Ekrem UpldıyU _J 
~· ngiliderle Ruslal'ı Almanlara karşı 
ııllıı şldde&ll llir barekeie. g~ınek fiim.. 
11111 üzerioıit aiha.Jet ~ gönye. 
ruz. 

Lord Ilalilabıa dilile iııciltere: 

- Bil mw..dleyi .U,or tlııi en 
aniiıialaadıa kümlk bii.inııdl mtedlğimiı.f 
&ananıa.r alda.ıurtar, fMM. n.e vakit, ne. 
rede? Buna öğTelmlqi dülQIM! pek._ 

&«, falla.I. ben .,...,_._ 

·- , 
~ ....__..,..___ -- ~- -

Ahar cuhura dair bir 
Makale yazmak 
Zamanı geldi/ 

\. Burhan Cahid 
A. ._. <'Lina::t dectiğfmb pa.ra dt!r,. 

maodaa -..u.ı.i)'e lılltlı.yalı çok 
cıUlyor. ~ leweıı JlüTi* Harbdfo bu 

~meta Ulııuıma Uır& ~·b~U. 
YJnnt iki yMlık tedavi ile blraa kendine 

&'elli ,.ibi olmııiken lııll harble beraber 
-- takatten düştü. 8imdi fıstık fındık 
dll .._ .. ..._ bile L.rarun asaleU 

-.w.a~ 
_-. • ...... -.ılailh-i tarihe karış, 

t.ıktan -. dira.11 ahm satunda bat 
rolü üzerine ~- Simdi bu da ,}'el.mes 
olılıl. 

çönoü bir cephe ~d'mPftftl Jstemek1R 
olıan lt9Q'&7ı ..-...-~ &guwb. 

1'1ademld ..ı.ıınn rvmrık 1csan TtdL 
miştll'. mıe.Jıımin ~ b1ıan ... 
C?Ilıel ltllnn&7ın iş[ .,.... ıa.:um.. falat Rusyayı .,s m.ütıımin ~iiıPmıiiyanr. ., 11111111& • ._. ~ içtnde C'izlt dunı.n 1ıık oift oıra.n bemıer, NOl'llMl ._,.. .. 1-ks ..,riıiıle ~ az ,.k cesur. ...,11sewww. ~ ..,a 

\'a.'lhıı:'an eJc;ıı!si I..k..,,._ cUU ile~ 11111'*tlrı& ....... swn&aire1lıılılan Mrini, "- da .. ıııôd ~n ıkrr;on liit? ... kmm ·we&'• • 1 Jile» 'taıt içte sa'' 5 • fakM bir~ 

Yı .. 'l Mr kilo et.maş, alablL 1 

_... kıla Mr .liıııa kafi gelmJyor. va.ııma 
yirmi kıınış da katmanız lı.ab eder. Bir 
Bıoa;ra bir kilo llstık da. ala.-.ınt7.. t'r. 
~ ,...ım. la .... eki~ lazım. 
ilr. lllr tell .. • 1lllldliml mdığı.rus 
.. ' 7 Hac buırtin &neakı ıreld:.ı; on tanıı 

ele ~lli.t". Zerzevat deyip de ıWdok biik 
tüjıimiis y~ ~ pl')l.ri•lik 
alJIUlk ipin o uanaetli llnilact.n iklıılnl 
vermeniz lium.dll'. 

ıaUr ki, hasletin l"eya. lı:usııra.n üstiinil 1iırte.n perde Y!l"tıkr, haldlkat Mr bomba 

fak oliıılıla •UnuıU lıae ... ~.> ~ ...... b:kteb~lenle::;:-;:. ::;-. 87;;T~b ----;d:--:-:. h-::t .--:-h-:-1 ~=::c=~ 
'it:.."F-s ?·:·..:..=:: =kilab sür'a': op ane e ı ıyar .e va- Stoktan ayrtlan 

Fakat diN11 nm aml ~- cliifii
ren lıdk1a eıftr. Bfr övilnffik f'l ye • 
mett yapa.lıAmenl& için iki lira d:ı yet. 
m '()üıatil =mflam ç.ttıM.m Mnl'a 

tencereye firen bir kuzu pM"ç3<:ı l)lo; -
~ sonm miıDiaai Wr lııedi Jl'~USlf 
•a.tme .... 

:z-==:...::.;;::~ 'ikmtt edilecek CIJI Oldoren Vebbı 13 gıda maddelerinin 
db-. B• üi1ııada ...ı..nnm •lr -~ Yeıa.i. ıı.:ı ı.qk.ilitı ~tw.fıedakj fa bk ld tevziine başlanıyor 

Mii4ttd ~ iç;. tmra.r •enlze 
atüdıiı d\ıa.J'd edha fnhta cd'nc,. n 
mah\faır ut.ık ...U.i bir --• aııaıısm. 
Kaf •imm ~I ım.. M'1i ile 
BeiNfglıaia liite&'i. Adıl.lum tek.iri Ye 

--~ 8"n1 ratb~deıJ!rier. Ve Hr.ı
nm :baJrlilQ;ebl Rl'.ra lındittD dt be 
mıınICıJdıur. Balı'tfmLD önünde boynu
D112U bö'kıü.ı> barbun)'2.nıo Jcilos.tınu 90r. 

cloiıunla za.man aia.ee.ğ'ın.ı:ı ~evab ş:ıp • 

kanmı obaşı:nmlan fırlaJ.ır. 

va.rdar. blr dıe an•-..-anzııl* ~. aJiyedoe olwLrcla dw- wiyetle seneye ma UA m o n 
ken.di adası t.ebllkede ola;ıc{)tma w hfç d.en.m eciilm.ekıtedir. Y eai izıc:i uy_ 
bir zaman -~ gire eJ5nıılle- maklar1na yaş kaydına bakdmaksı.. Qlomobil Wtiği ve 
ki tek kozu oyna.mıı.k1a mıiteenn.idir, d h l L k d dil . k k t • • • d . ZMl arzu e en er l'8 eoe ay e e- Bundian takriben 2 ay e~-el Top J_ L 1 .ı_ "t •• •. t'" B r~ epe evzıah ıçın e RUSJ& be d.......ı... k3ıll Tit k:ll.net ilik,. ek . •" wuıaasm .alJı gcmnuş ur. u su .,._ 
me3k •!<bıtlma cGre. bU' ta.raf.tııı.u da c tır. •. .. . ._.__ haned~ gayritabii temayülleJ'i olan le. makhıliin k.arıaı tarafından ileri hazırlıklar ı·lerledı" 

Okul nı.üdurlen ta.raftDdaıı l aaa helvacı Mehmed Ali i b ~ a ak ·· L - _., -- ·· J · J _ı, _ d · ba.bılrm yaı1<ı.a...-aıcta. Qı!maı;111a )la.kar.ık oluaua.k. vazifeler" Maaı-if Vek.illi.. .. . Y. ~ r «> 8WU'aeu taıammua loonl a yeniz 
. . h 1 düren ve çekmeaıncleki paraları ao, ve gayı!İ: varid bul\ınmu~. 

sa.bır5rr.dır. Iler ikisbıln de kendi e - ğİlııc.e tMd.ik edilen oymak heyleri.. yan V eh.binin muh.akemeai 1 Kıci ı · 
ı;abbzma. ha.Jı:h oıdukla.rını ~Um eı. r nin liatesi aiikadulara tebl.ığ ed.iL Ağın:emda dün nıet.celenımis~ '--~~u:1'~ kat.ı12vle hınızh~ddsu~-
mek cert>kUr bu, böyle .>lmakla bera- r misti r M ~ d • ~ ___ _ı .lil'Tll!'CNl"I ıçtım-aen eene mu e .... ' j • · -!!!~eme, uruşm.a. aonnuaa , 
be'f inıili:.t hasmını gelecek ıunlerde ya, Şehr,imi.z oJuı!\wından Çamlıca Vehhinli;n., 'bahasında.n. kalan ve aa.. le ağır hiii>slne. A.ncak had·ıeeden ev 
pılabHettk_ 1'h" .Wınn1•.~t ol~·P l kız liseeind.n. Hiocl.ayet ltakal, .Eren ~ı.Ima.ı a:ı.ukarreı mallııuın pt.ire.ce- ve Mehmed Alinin kendişine taaaL 
olaımı:yacagını a.ra.~ırmaı<la. m.esg:u,ı. &'.~,köy kı-z Msesim:len ~Lın-e Özde. W• 'h --"- !\.r_ı. __ d Al" .kit etmek istemesi na.zara alıııaru >Y""'~ • gı para.ya ına suıoen w.u:oux ı.. 

rüvornz: . mir, Ga.leıtuar"y ti&eSinden lbrahi.ın dbn ara eıra avıı.n.s olaTak para al.. c.ezas.ı.nın ttah.fifen 13 eene 6 aya 
Arnta bl'y.l.k b~ salı.a.dır, Iııg~te~ ı Hakk~ Tur.gay. Lffnii bz lisain?m dıiı ve vıak'& ııeceai de dükkinına tıemli.liae ve 800 tir.a. ölüm tazmi.. 

burada iki ı!ı4~ b~·ük kuvvet •e "ük Remzıye Ra11a, l.t..oui erkek lise. bu mak.saillıa ııittiii yolundaki mü,. natı vıemle!line karar ve:Umittir. 
vasıtalarla. saldırı yaptı, f.\kat her iki - sinden Se'Ln. Kab.ataıt Ji.eein.. 
s"ndn de hedefe çok ya.kla.•mL'; olma..<;ına 1 den H..m<.ii. Saver, Pert~l. lis~ Vesaiti nakliye Parti" Genel Sekreteri-
rağmrn muvaffak olamadı belki lıu sa.- sinden Halıl Vural, Takata lisesın 
bad.ı ıa üçüııca t1eneme yapaealtbr, :ta. den Hayııi Rag·b Yahrn, Vefa lise- kazasında iki çocuk nİn ~ehrimizde 
kat ~ de bu üçiincü dencın.cyi ya _ ı sinden Cevad Tiniç, ls~anbul erkek . • • •• _ .., • 
puaiı t,.in şimdilik bıı bölge ile hiç öiretmen okulundan FeTha.d Acar. yaralandı, hırı oldu yapbgı tctkıkJer 
m~ul ~fU ,~. gidRrilııi han. Çapa kız: oda olcıılendsn Şa- . . . . . . D ı. billeme di1ıllliı;Ur ya_ ·dj s..... ... Kaırak.ap~ orta oblua- Şoför Mehmecl Fad.ılın ıdaresm- Vafi ve Beledıye Reı.a oJttor 
Fra.nsaı b"~•k b' .... ft hft..:.k.egırap.tinın· ba- -1' yeNurı" Ôr!I Ni-ntaıtl erkek orta delciiı 2729 numaraJlt tabi otomobi.. LW:fi ~Tdar dün Cümhcriyet Halk 
pı aı """e .r ç ...... nna ~-- un -· • .- ., ı.: _.-.:._· Jr. Ton ctKl- n....~:....: G---l Sek.r . Fi.k. T" ·tadır 1 ku11undan Hasan Gökçen Süley- 11. e'VVC'l'K.l a şam, eparan r1ll'wm ~ eterı n uzer 
şan llitJmalle'*M besa.blaına.k · 0 

• rt '" ı__ ı...n y' ,,__ L desinden geçerken Kule dibinde e, Vilıiııyet PırrMiı ~nı ve Be1ediye 
_-...ı .. nı- ,; 1 ~ mantye o a 011.•ınıuaa -..-• l'I!!• . _ b" 1 .. • . · · L: ~vaffak - ..... o a.maı. mı. f dfi ~ c:.ı.-..... j".h ort.a.olcıd.ı taran 6 ya.§la.rında Yükael d1nda ır mar Mü.dm Mtrannıle bınıkte ya.. 

~..Dtıereıı*ı Fıuısada sa.yısı'Z casusu en yaıv5"ru• "F".,...,.,. -1~ ' •• ' • • v tı E) • • F F kült • b' 
buhtnıuıaktır; elbette lyt ma.fdmat a~ıdlılM Tn'fik Çavdarlı, ~ -~ı;uh.ıa. çoouBga .. ~f'IJ r. ·-__::_ele t ~~~-- ntvergtd ttke "klen_ı a 1.-~ c.i erkek orta a*.tı~d.aın Memu u am çaTPma netıceııırn o o. RlllllU51n a te ı erue ~•ul'· 
olaeaktır. Dtror Jtf: _ E.rcao., Nişa.n:.a~ı }jı.k lisegind.e.n nııo'blilbı alUJıa '°1i.i.ş.en _Yüksel. viicu.. Fen Fak.ilte9i ıbinaeınıın 1eniıdjU1 

- AJıma.p;ya ~ ~ ~- Muhtar Emre, t~tikla~ lisesinden dnmıın nnıhtel'rf yedmıiııdcn aiıı -.s.. iaşut için ha:zıılaıuı•kta eJ.n pÜiın
dafaaTa lh.ti~ ıWt•• ~ ._ Sami Karayel, Bo~aziçi lis,.sinden l"Ctte ymıala.nraış ve ha.taneye na.k. }ar üzer1nd.e mahall'imle imar müdür 
tu• ldlom..-e ..Wii- ~a& _tt4- HamCli Saver, Yiicf'! Ü1':ii li~İ-n.. led.i:klii eaMa. da ölnaittüs. muaTiai Parti !eknterine iıadlaıt 
kttatma boimuştur. Bıı tcşkda.tııı iç.inde Lc:len seJiıan Strrı ovı.tak baykğıaa Şoför yaka.lanmış, kaza etrafında veınnfşııfiir. 

_ _. ............. _ .. ....ı.~- bi ld.şlllk bk kuv 1 · ·ı-~-l~d· ._ı..ı...;;k ~--1 ve c......- lif ı- n - ~ve ta'y1ll edıwa~ lL ~x.·ı ata ~ anmı~tır. Bund'an şonra Partri.n.in vü.:uda 
vflU yardır. Bu lr:ııvl'et elbette yetişmez, O'rulluds tqkili k.ara.rlastırılan Bunh.a lııa4b. bded.iy& temizlik getireceii Oai.venaetiJer ywcla ea-
Cau.t Alsastan ~1:~eb.llecek 1tıt.'alarla izıcilik beşk.ilatına men&Uh ta~ebele- ame\ete»indeD Mu.stafcuıın idıarıeain.. hası da ~ir. 
dfs*+leDllMlll mümkıındür. n. &yaıhıtlesıi 1'akk:J1Aa M.aarıf Ve,. deki çift beyKlrTl a...Da da Sulta.nah .. ..---

llasuıı 7JP.Jldaelllı tı,de 1k1 kısma a~: mı~ -.-e al~ka.darlara gonderm1:1tıL da oturan Süle-.flTlan edrnda bırının 

İsta.nbul şdJrinin aylık llı.tiy~ 
ltaırşıJ:a.mak üzere Ticaret Vekik1i 
~rodan B.1'l'J.lıao 150 tou pfrinı;, 

30G kın fa.sulya, 1600 teneke beyaz 
~. 6t8 tmeke sadeyağ' ve 100 
ı1on bulPnuı tevzı lşl.n.i bölge İaşe 
Müdü.rlüiil yapacaktır, Bunun toln 
diin ~ onsıe temasa ıeç
mişlerdir. Yakmda tevzillıta. bılşlan:I. 
Cllldlr. 

Diiw tan.Kan. apck ve otom.obfi 
a.ttil -- tıeaAıı.t llstelert hasırluı.. 
IBlŞ lıın!anmallatad. Bölce ~ Mii-
diSfüğii ~ ieTZt JWelerhıi ele ha.. 
Zll'.la.makt.aı. Kepek &eniatı f~ 

25t tcın ll"IUldt ,elmlştir, Bütün Tür
Jm7e Jtin 1leıtlt ft çivi ~ 
İiıbnbal bölp İ&1e Mödölıöiönöıı 
~b:ya.catı Hsteltt esas totuıa.. 
oa.ktll'. 

- Dört 1ıira. 
Bütün bu lıD cıcık)ayıcı :besab'amaw 

seııra ı,aplmftlzt 6eknw ba$1Dm1 C't'Çfriı, 

düşiinürsünüz: 

- Ne 7emdi? 
Bunmı cıeval>I a arilk misaAI &hlbfill': 
- Para yemcli! 
Fa.Jmıt bunu ddıllye !ılmak da miiJD.. 

lriindür. Çiinkö bu çerezler ve Dt'soelel 
e;ıaslerındı:ı tabii gıdıa. maddi!lerl <olduk,, 
lan tıç.i.n bugünkü h:ı~a.t bir hovarda. • 
hktan baska ne olat»illr? 

c.J3ul!han CafıJ.d ................. ..--.................... ......_.... 
Muhtekirlerin ma 'ı 

satılıb parası bankay& 
yatırılacak 

\. .J ~ Zincirlkuyuda Na 

F eri d L lıncl; yok.UJUllcia 4 numarada kö .. 
ırm ar 

7 
Onı.ü mürcü Emrlla.h manga? kömürünün 

kilosunu 13 kwuştan saıtarkea suç.. 

k~ngreleriftde neler =~~:!~~:r: 
t leh ett 1 ? aııçtunu.n elinde bsur911 kömıiideT a ı er. narh ünrinden ı.lbı •tılmı1 ve 

l'lrln_._ p- - · -..~ to parası da ba-.kaya yatrr1hnı,rır. ._ w,_. ına ~ P- ..___ "b" _ı. ld b 
bıntı&ı dün yapılıauşta Ot lıadar Bunda:a ~ Dil. ~ 1 auva e u 
mn br+=hbı ,,h;•• u:._. .:=.; teki~e ~ eailecek .,,~ .-na. 
be)ettnk aıı.AytıL .,.... • ....,._. he- mı ~eli.' suçlu lıalı::Ttı-ndalcı ceza te 
......._ ieftdkl ,.-patmış ve mü&eakıben ka~ ed'.tauye kadar bank.a.da kJt. 
ılllelı:ledD dbılenmeMne ccçllmİjİ-1!', ktıle:dr:tir. 

----~-----------

Vaııl,-et böytıe oldutuna cöre i.ngilizl kiniği yeni bir nizam~me h~zı~la. mıedden geçerlen, Küçük Aya.~~ Halka paketler içı· nde 
Blı 1ıı11mı ,...._ ._.. ba,..._ lıa. Oiııliıııır ti.•dib.n icalt eae11 P... S yaşılarındaki oğlu Barhana çnp. beyaz W1 verilecek -tn ,_,.. ~-. AlınnY8Pr ...--

1 
l·~alaTa ehemiyetle d~m edem aı,ıır. Bu kaza nebİcesinde . Bur. . _ . ~ me•Mkrı ~ . •an. 

cal edeceğine cöre yapılması fc1lf> ecJe_ krdir. T9 Mayıs gençBi:k baıyntrımnr Lan da müteaddid yerleTınden Hıaftw bır gun ekmek karnele- rutle 1Sl"U' ~ dlldl.lerl bılhassa. 1 HADYO 
ceti. tlkıWa miiııblll•r, ...,... .,_,.,n lıiitiin i:zıdiler yrai lö)MfeUerile iııJti- yaralanmış. Haeeki Hastanesine·ıri nwi.aıiı>Ui.ı..le laalka ,.va t~ '1İıio. • maddıedıe fo&>buunıı;tamır:. 
hr c•ecelr ..._. h-bına UJt:raSı lım- 11aık etleoeklerdir. bldıTtlmı~tır. fii.Iılıifmiil: 'ff ı--n içın ık LizwsıJa 1 - TOIJQk lla.bıluılleri efWnden h.. lmmırya tanftar oWhtu ~. ... .. l tel'tiba·t alınmlıJll. Ancalt fınnlara nncaan w.rilmdtt.e olan wılaı'ın teni t-D&a'BE 19/J/1M2 
- ıördiatü haıreke* !lllldece tayyare a.. 1 Askerlik işleri 1 sırr çobanın elini kotunu . bıralCılan bu tevzi iJj.ni.n muntaza- 410ııet.lnin pıyrl munta.m olmaaı dola- 'UO: Sıuıı A1Wl. 'T.33: JJa.t'il pro~am 
kllllaormın .,....__.,._.... _ w -1-··lar, rıııan yapıbmadıjV görülm.ü~tür. Ala ymile hnnaı.Tarı libam90Z olaNlıt h!ga.l (Pt~. '1AS; .&pns balleltetl. &: Jla.tiL 

Bu iki ·~ ıumc1ıa11aıı. ,_.e b baiJıa.~.ak. paruıaı ~ kadarlar un tevziatı için yeni bir ~lııı öıriine reç9nıesf ve f.eV'il i~ pr...-a Cl'U, 8.15J&.JO: ..-, -a. 
ecllceii inıtllrz lda~sinlın ~ eDercle 338 doğumlu Ve un- . Ramı cıvarında Ahmed ınnı~~ şekH ti7.eııi.nde tetkikler yapmakta- &übıiitAe ysp11maı11 tç-bı te~ ıılm- 12.3o: Saa& ._.,an, 12.33: Ber:ıb"r tllr _ 

kııhcatıntn ... ~\Da. bakar. sağ' • Iarla muameleye tabi hır çobaıt!ın yohınu keıterek elinıI clırlıar. ıwr. lııüWır. il.ti: .AJlılm Ullerisl. U/U.30: 
chD" soldaa sdera mu)a6ellt ~ h>lunu bağlamak sınıeti?e 20 li~ Tetlc.ikı1er mii8bet netioe veııirse ua ! - Fınııaann teptu ohlıraa: ~- şaııtıllıır. 11: Saat ııpn. ıa.oı: F:ısıl 
~ w nokta henüz anlaş1lmanUŞtlr. erat sevkedi~iyor nı gubetmekt.en suçlu Ahmed, Ah. teV%i işi. ular P"tketler ~de h.a. : :;,,~et lrallnde birlep:Mfmeh!l'L bey&, ıa.45: zr...t ta.krimi, 18.55: 

Sir Cripps'in m.M•n yolc&lulundan :1stanbuı Aakera: D~: med Şeııer ve Mehme& isi~leri~d': zırlanma.k suretile bakkallara bıra- Oa111J ı.va.l&rı (PL), 19.ı.: 8aa& ar.an. 
~ ,_..... ...._ a. w' +-"- ı - la.,.._.. ... doğumlularla iç soyguncunun muhakemesı 1 ınoı k.Jl.4l<:aklır. Bu paketl.er içine lwna-

3 
- Adedi Z!& ~ ç~ Te ~ ~ a.Jam ~ 19.-15: Yiarddıan se.-1. 

-~-. c:oA....:.1\Jlk ı.em olan cihet dö_ ~ WM entm biihin sınıfları Ağırce-ud.a dü:ıı bitmiştir. c.ak. olan ualar baagün. ekmek. ime- fa.ztal:qan fnıobrın tahdidi "'ıtlnlll lıer, 28.15: Ba4l,-o ........_ Z0.45: Su 
ı----· "".,.._ :l '--d.aa 1 üctttlıerin ~ bir ~ INaı. vütti ,.ınız RUSJWA ~ h!lte- mllt ft eev--..-- Mıa.bkıe~ ~1.lııı.rda:ı Ahmed liııııdıe kulla.n.ıl~ ha·Jla.wu o ml;" 4 _ ~ _ tıahılemleft kii eseıNri, !!: (DıetıDe$111e .uti), 2Li5: 

Afdlıa kl ılannia. yenl Wr ha.,. 2 - Sııbelwde topıuuna. cünü 25 ile Mem:ı:ııedi 4 eler eene, Ahmed yacaktlr. Tevzıatta halka beyaz lnı~ kirmet.lıı 111119 tı•.-..ıe · Fem.llJııak 'ft .... .-..lan. ıuo: 
rt'llllın ele ... :.- •*hnaU _.._ -· Mart H2 Çll.ıw.mba günü saıa~ dokuz. C::..-....rl_ ile 3 aen~ l o ay müddetle dıay UIDıU veti.lm.esiııatn C9aS olarak ~ ~ = JIL. (HJld.n ..el). n•: ....,. .-lonl 
rctıf'Ue ..,._,_ -•· ,.._ ....... __._ be ~ __ ,L A • • , __ .._ l dt't-1'"'" .• 1 _,_._Jc.. ·- :aımnn "*-· .._..,.. ~ft.w.ıı.::.ıür. .... Yewui ın•••nende •cr-. .... u şu .• 'L-- ~k.u.m etaLştır- K.a1DU e ıJıUıgı soy enın~. ------"- ........,. .. ıs 1 oı1t.-... 22.39: a.M .,_.. _.. 113: JDlıdıtuu etuwı~ _..._ .......__ ..______ ~ 5 - I"l"™"'-u.roc·~· _.... qt! yen .........., .. _.. berisi. w ._. w. 

& 
J '7 / lzLı. •[ 

3 
_ $~ mii:Neılat etmly~er r maddeler ekleı:mesl ve_ ya.kuz fıııDc.ılığı ..----..ı--------ıııı. 

kt!•IH f.Aı'a 9ı =~::-~;- ınaddat' iSTER (NAN, = ~~-'1.~=~~nıı f•- lstanbul borsası 

~ Ş 'b da , l' S T E R ( N A N M A 1 Meüiır cU!dtlerin söylenmesini mü. 
T AKVll\ıf • Mart u eye vet t.ea.ıab kancft reisi cevab veft.l'ek her 18/3/9'2 d1' - tapımq fJat1an 

----..,.----:-::----;---- ~ tuheshı~ Bh3 taaldığmııza nıst.g'eldlk. EJl.nde, ı Mr teılbir iltişiadlils. Dh •aht- ... .,. .. üılu'inde lt'ft aırn cı.n.ı.ca-
'umı~-::u• ıau il.amit oğlu Sdd Güneş (52396\ nın ş11- kır.Patı örtütü bir sepet \.UtuYo1'dll. Bıs ftlha.rm daılftye ,tıilrken et>41ea uzM.. 

-

ovg P-mbe "-·- ..., --ft-..a _,.._ aat ne oldutunu sıonnıadan sepetin içindm ta. bir yere bırakmala ...... nı~Aım. Diin etmiştir. 

1 

19 
AnW •a• Yetlclc piyade ~eni 335 do~'UDl.lU pıa ve ..... cd'iı.et.lnl -aıa.a temin 

-...- - ~lre 11ek .,..._ v•r :r.&IUMW ... a ............ - Bllüiare, y~la.n ~ heyeti se~ 
Mart Re-ı .. 

39 
~ _.__, !bir kedi ın.l'YQvlaması geldi. Hayrette sbGliııı ........ -.... .... ı.ıı- .._ -"'""· nıılnde --•:ı• _ ........... _ ~ a--iıtil• 

6 1g42 ı.sı yüzüne bütık. Sülı:ünetJ.e lıah etti: abam 8.l7.maJda ~ otııa111. M- _. --

M E V L U
-. D - l:Yin ~Uf keclW. Bıılde.hai Yqaı Si11aJıi.. Jba ~ Hif)wnır& 

CtJNEŞ 

a.. o. 
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R. eTvel 
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Merhum zevcim n pederim.iz l\feli
-.ıı. FERİD ŞUBEIÇll'dN ruhu için 
bqillııll6 .... ,., P.u xa,ltMla Teş. 

töıiye ~ ille ~D -
... ullıluflllllif~ .............. 
Gd1Jama &eYeft ... ... ... bMl!ıra -
MIV aiıı wlutiıı. aetılııir ...... ~ 111-.--. 

ıa.m üstti aç ve yorıun en ıelmlş "' ts Ab .ıı --"- .. ıı.-ı.w. l:U. ......... _ cık: Fa.zıt Volkan. Yedek aza,Jııkla.ra e -
1 - - -- inüne ..,n.uı kuru eJmnei"t lıftiha Be _ ... _.. ı: 1n 

JDa81 üzerine kenıılWne yerdfthn!s eft ........_ ......_ 9a.ar -..-~ m 
ctte-e Wıvt eUllr. Pabı& y tıe ,em.iş! •• ~ ile .,.. "' ya.~ EııdaD. ..... 9alılsl ~· 
~. l!!ldı9h ... ..._ ..,._. tır- arlık IMDSna wdutuna ~ 
~ b'-1 ~ o:•. ~ 1:12 ve evden 

iSTER 
iSTER 

atmllMln ~ceiJ;I. 
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Belediye reis mue1.vfoI Lutfi Ak

sc:ry dii.n şelwia ~ti mllltaka.. 
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19 Mart SON PO~TK 

l:illmilfıfsii ..... s ı fı ha -t-ı--
Bi r okul çocuğu 

açta . ma ı? 
Yazan: Prof. Dr. Ihsan Hilmi Alanlar 

İ~te çok yerde nizama deiıl de1ıt0frası anca.it aktam yemeğinde k.u. leceğini biMirdiği için çok mühim
keyfe, isteğe, yorgunluğa ve can'nılıur ve -ekseriya. anca.k akşam ye. dir. 
aıkıntıeınıa bağlı bir it yata~a gitme meğinde tam olarak aofN. baştnde Çocuk yatıağa gidıince belki he. 
zamanı... jtoplanı.r; İ(lte hep hir<len yenen bu men uyumaz; onun uykusuna riayet 

Halcik:atcn evlerimizde bu iş.in akp.m y~eği zamanı çocuğun uy. etmeli; odada ne ışık bulunmalı, ve 
kaidesi bulunduğu henüz anlaşıl .ku saatini de tayin eder; bazı ev .oe de oda civarında gürü.b:ü yapıl. 
ınamıştır; bereket ki memleketin lerde akşam yemeği bahanın eve1ma.lıdır; evin iki odasJ varsa ana 

irçolc yeıtlerinde ..h'Jh,.~ köylerde.lgeç gelmesinden dolayı çocuk be.ha öbür od'nda.. eğer bir oda var 
tavukılar• bera.ber yal:1lğa uzanmak İçin yan!İ çocuğun yatma zamanına sa eofada oturmalıdır; çocuğun e.r
det oPmuş gibidir; bunda yorgunlul'Vle enen kalkacağ•na göre, .o<ldukça ken v.e .çabtık91l uyum~sını temin 

ğun, bütün gün tarla.da çalışnanın, geç dfüJer; babanın eve gelme za.,dtmelıdıT. . 
uzun kısa yollarda gİdlp gelmenin. mani ise yalnız iı:ıin.in geç 'bitmesin. Uykunun ~ece yarısında~ ~ne~~ 
lf!.ktan tıasarruf etmenin d~li var.1den değit onun hususi halinden de kısmJ ıııonrakı ya.rısmdan ıkı m.ısli 
dır; ne o~~a olsun, bu.nd~n .. ço -lneş'et odcıhilir; mesela: Bazı baba. daha kuvvetli V'! ~ar.ayıcıd ır. 
Ct.1kPar da ıetıfade ederek biiyük)~r- la.r eve geç gehneyi adet haline koyJ .Muayeınohanelerımlze gelen za • 
le berahei uykuya dalarlar: fakat,muşlardır; ~en 90nre. şıöyle bir ge. Yİf, cılız kansız ve ipheız çocuk: 
~irler~e böyte ~eğil~ir; hele bii- zinti, bir iki ahbab il:e hemangi bir lar~~. ~kserisin-i. geç. yatanlar t~~ıl 
yuk :,ehıd-erde bu ıt çıgtrından de.ha yorıd.e oturmak: geçikmenin l>irer se-lettlğmı her hekım gıoı ben de soy. 
ziyade çıkmlftlT. bebi oıla:bllir; diğer bazı ailelerd.elliyebilirim. ~· 

Bizde çocuklar için ne ayrı za -!~ıı.n:ın geç ıelmesi değil de ba§ka Uyku bahsi ço~u.ğun yemegı k:: 
man, n& ayn oda, ne ayrı ya.tak, hır lbıal huna ~beb o~r; ıne3ela eve dar. hele bazı vak alarda <ından d 
ne ayrı çeltıma ta.avvur edilmeme.lmisa.fir ge'lme8i gibi. ha faı:!la mühim bir fasıldır: b~na 
si netiıceei: çıocuğun bu i~leTİ -t~m-~-ı Çocuğunu aabahleyin yarım ya ~ ha'lckıile riayet etmek herhalde la -
men değilse bile- az çok buyuk malak gören ve .seven bir baba a.k_ :zımdtr. 
adamlarınkine herrzetilmi~tir; bü _l§am işinden döndükten &0nra onu Yetağa erken gitmeyip uykusunu 

· ler çocuğa uyamadıJdarl içinldoyasıya sevmek ve öpmek ist<!r; almamış bir çocuk daha karşıdan 
çocuk büyüklere uydurulmuş ve fakat onan ç-oeuğun yerın erkenden biPinir; yetecek kadar uyumamış ço_ 
böylece çıocuk büyük adamların ok.uta gideceğini ve bundan dtolayı cuk güındel:k oku! vazifelerinıi ye 

eyki ıdlanı.lt kıt.lmıştır; ha!bu.k.i ço.1erkence yatağa gıİtmesi lazım gel •1rin.de ve- yolunda yapamaz: okulda 
cuğıun her tıeYi kendine göre olma.ldiğini düşi.inere~ eve erken gelmeeilöğretmenin 901gularına i-".1 ~e.:-1ı • 
Pıdtr; çocuk bü,yiiklerin yatağında iktİ3:4 etmez mı? lıklar verem.~z: arkadaşlanle ıyl ~e
yatmez; hüyiJklerin İnecli.aind.e bu- Ak.?m yeem.ği geç yenen evler •

1
çinanoz: de:nck ki yorgundur, Sı~ -

1\ilıw.uo~I 90ca.k büyülleT g]ıbi giyin. de çocuk geç yatar; çocuğun yatma n.İrlidir; bu hal 'böyPe devam ettik.. 
mez; onun zamanı keod1ne görelzamanı ruha.yet akşamın 20 sidir; c;e ona yukarıda sayd!ğımız rahat.; 

n:zim edilmi§tir; İşte çocuklar in geç yatmıa sabfthleyin okula geç kal sızhklar ve ha!ftalı k.lar gelir; dahası 
uykıu zamanı da böyledir. mayı, bunu değ<:lse bile sabah tu -'var; bu gibi ço.:uklar git.tikçe hafif 

Vakıa okul çıocuğunun yatağavaletinin, 81!1.hah kahvaltısının hüli..hastalıklara bile! karşı gelemez; bu 
gitmdınde tJ ve aile hayatının te. ı;.a sa!ba.h İşlerinin yalıap~ap yapıl - gibiterde hafif bir. nezle bile çok 
"ri büyüktür: baba hüıtün gün i~i maş:ıoı intaç eder; halbuki sabah •1vahim ihtila.t'lar ya.par;. ~öyle çocu~ 

ile u...Tntıır; öğl.en yemeğini iıine ya. leyin görülen ilk işlerin esaslı ol -lar daima •bır l:ıastalık ıçınde, kencLt 
'-ı bir yerde ...nyle böyle yer• aile m.a.eı sonraki i,ierin de böyle görü-1 !DPvamı 4/;? del ıtn r- , ......._ ____ ......._ ___ ...... _ ....... ....._ ....... ......._-. ....... .-~....._., 
~-~~-.v.-~~47..-.,rw.r ............. 4---...... 

Er na Sack'ın konseri 
Berfin operası baş mugannigesinin konserinde 

gördüklerimiz ve duyduklarımız 
Btr müd.dıet evftJl, n:nıllshıi ııManon» 

tflmlındıe ~ mnhtellf AvruPa 
radyo btas,,onlanuıda.n pllkb sesine a,. 
fiuıa oldukuımrz, Ber&n operası. ~ m11,. 
p.nolym Ba.,,"&D Er.ura Sack'ı enelki 

akşam, S&.r.a.T slnemaamda. dbılemek ft 
"11tı$1a.nu1t tırsatmı bal'dllk. İntiba.Jıarımı 

~ !I01'e hö~en.dlreoeğlm: Sah 
günü ~ SVa.r ıııbıemasuu bfr tdr 

boş yer lmJn:ııam:ı.k üzere doldw-anlar, 

tsf« bn' müstesna ıııaıı''lt ıdya.feUndAı 
bulunzı.k, Wıer, kör'lderlnl., tuvaletlerini 
c09lertne1ı: için l'elml.ş buhınsunlar, an. 
hyan, anhını)'a.n, herkes bu .h.aıllkuli\d• 

8e8i.. derin bir veed içinde diııledt. Tck
nltiıne G&ktl. erdi~ıniyenlf!'t'mJı: st'> n ~'
ha.nellti k:a.r$sanda banan, ve 4 n l mine 
vilıf o.lıaulnrmın: bu haılUm.i.ret lul.rşı!'lın. 
da ıne!bhud kaldılar. Baya.o Erna 

Sack'm duıvanm sa.yılı r;eslıırinden bL 

YAZAN 

Nusret Safa Coşkun 
halyao opera&ındald bu nefis arya Be 
Erna ~k di.Ne)ictleı1 tama.men teı;bk 

et.mlştJ.. Netddm, sa.n'a.tkar bu a.?"yay 
iki defa tekrarlamıak mecbu~eUndl' 

kaldı. Çıkışlar, C'll"tlaılı: oafmrlari bazaıı 
bir daldka,yı ~em ses uza.ti! iarı takdir 
ve Jıayr.uıhk u.ya.odınfı. B!.laba.re Mo • 

zari'tan ((VM'nUTll°" iJe «W~en.liccb 1 
cilnttıdlk. Moııarim ba lkbıol eseri de 

tekrar etc.iriıdl Sın.ı Scbubert'e gel~U. 
RomaııWl mııs!lclWn im en büyük ü.:.t.&.. 
dmm da iki pa.t'93mnı b:ı.ya.n Erna Saclı. 

billıa.ssa duyva.t., mhıılık ..,.e Je'>t.1.erile de 
k:atılarn.k büyük bir muvaifül.yetJ.e Le.. 
i'annt etti. 

Progrıund.a.ld lıasnif bak.lkaten bllbet -

llydl. Nlsbel.en a.tır sa:rablleccUmb b• 

eser1e:r1, İta.ıy-.uı. Alman ve İspa.n,yol ~ 

şa.t1tıla.n tak\b eıtU. Esr..r!Hiıı mahiyet.ile 
berıı.ber, sıı.n•a;Uıi.rın lıoı.tiımü ve hilt'L 

rlııe ~ olduğıJll.11 söylemeıc için. ııorte ycU de dırğlşmi$t.i. Kadın kılık.lanna 
ü.ııerıbıe nota kıa.l'aıbınıı.ş, ,.,..ııud, 11.onse:-- ft...._, __..,__,_ ,._ st · li . . E s k .... u OlUo•uuca, r~o un ımar p nllll &D.. 
vaıtu.a.r b:ilıl"tnlş, mnsLtd terb..Lyesi almış rna ac l la.mak kadar eüçtüT a.mm:ı. ben size bu-
b'-' ~ ohna.,,ı>-a. rüzwn yok. insan se. I nenin iki yanına. küçük birc.c r.ıf ~- rad:a sa.n'a.Ucarln ı-fydl.ği tuvaJ.et hakkın
<Jhain bül.un mııb.liıka.t.ın, ~. telsiıı ne- .ne, otomobil teuen kadar iki rıefkktöT da .a.. blra 

1
• t 

1 
.,_.._, ..... 

. • • ____ ,_...;... .._ Z m.aıuma. VC!'l'y m. Kl~ .. 
trsıt nerl'lSSl bütün sa 1ann listünclekl yerleştiri;lmlştl. Bu za.va.lb ~u.. . 2 z • • bi k1.is!k brr tuvaleUe oku:ra.n. Erıtıl Sadt. 
harlkulide ~ lnki.ra. imkan vazo mıT i.obı ışık.ları,.sa.n'a(ıkara yakiışmsda.n • m -'- ıa-.. '--'k ..... •--- -

KuJa.bo l'iizeıti de, çirıı.in.i de dıı:y -
dutu, en basit ZC\'klwn bile fenalide 

h:i.cli$dıeNe 1"Ü2.ge•;Slk etmekte becll'filtslz 

~ dii.şünülü.rse, tuna.rlll'l ki, 
kimse de bana, Erna S:ıcık'm konseri 

ha.ldunda ya.zı yazman kallı:lştı~dan 
dota'yı dudak. bükmek hakkını keodbıde 
bula.m2Lz. ~ niyet.im c;ılunf'den yu-

kaırı ~*1aırak bir kritik yazmıı.lt ctetü, m: 
t.ıl>;Yarmu naklet.nıeık.Ur. 

irrtıbala.runı nakle, konı>erlo güz.ide 

san'a.tki.rfle değil, bina llıe başlıyacağım 
ve hemen bu vEl9lle ııe ş.a binasızbk der

cl!ue temas tnıki.11.'lllJ bWduğu.ındau do • 
layı mooıının;:v'8Uml izhar edeectım. Sa... 
roy, şüplıeıiıı, İı.ianbulun belli b.ı.ııJ,J sa.. 
kmbnoılan biri. Faka.t. siııem.ı.. Bu bü
Y~ san'aıtüırı d1niemıtye koşa.nlanrı an_ 

ro.k 20 de btrira aldı. Akusilı'I !ena de. 
ğU, taka.t we g"Ut.lck u.atrueleci için 

satır. Sa.hıMS C"eı:ıiş, takat. m6blesbı 

bir evin kıooama.n sorası ıcibi işe ya.mm.as, 
Ne ramp ışı.tı n.r, ne projmlörü. Sah. 

tiyOT; sıaluıedıe kocakJıa.'°1JYOnln. Çok ' "'....... YI...... ll<W şa.~ uq ge • ._ 

ytrd.e, plyaotst., notayı bi ı-iir'eblinıek ce, turalettnlııı ct'l\.et ınmınu atnuş. 36-

i9ln, iki kM oJuyontu. Hele, sa.hnellio 
iki tara.t>o.a, ~ krepon ü.. 
Pdla.ınna sarııı pa.lm1yeltt'l yeri~ 
barikulide «!> 7.evke a:h Ne denıel1? 

Derli tıopkı bk ~ bl.nasma malla 

kası. açık, aça ma.vl renkte, be'den ru;a.. 

i'ISl JnşalıWı ~~ 5iiyleml:rorumdur. 

Lnce pliseli, ön kısın•, &"iimiiş renkli C'U

n.ttiir Cıın"&let.llıe çılaıı$. Arlık. Ber.lba 
operaa blriııd mup.nnlyesl.. t1k lnsım.. 

otaırna.mak şehrin yilı karasıdır. Bu ba.. da1ı1 alır bB$1ı. durının bdın d<'ğflıdl. 
&M işi 20 se:oedh- neticelendiremedJk. A- Sapsarı saçlariıe 90k iyi lmthao edea 
caıba ııal1 da ne bekDyonıd •tuvalettie bir kat da.ha serim)~ 

Baoya.n Em& Sack'i diıWerken, Adeti &'e~leşmiştl, cevval, siipbesb: da.. 
dQJldui'U.m r;evke, ı:d.lrab ıtvıştı..raıı hu ha cadb obnu')tu. Nltddm "La b<-Jla 

nokt.&laırı kaydettikten ııoura, cüz.ide Venezıfana .. isiml'J İtalyan ha.it şarklSl.. 
sa.n'a.türa. eöyledltl eserleN C'etebfW.. om, Hıinl'I defa 1.t'kr.ı.rbn.ışmda. şarkınm 
rim: ~ kadar btııılann da tesiri oldun 
Bapıı Erna. Sack, koruteriııe. Schıt- mııhaklı:ak. 

-.,,~ .. -... c)\o"lıd.ınwıc• ve e<Deır Nussba-..--- --. Ba.1'an Enıa Sack tamamen opera tar. 
mn• lstm.H iki ~ ba.şladı. Fakai. BU (Devamı 3/'! de ı 
lln operası birinci mupnnlfesl, Glo - --------------
achloo B~rıbı «Baı"bU de Sevillm ---------------. 
opera.suıd:ııil cBos4neı1 arya.sile birden • 
btl'C birinci smrıf mnp.nnlllkteo, emsal
sizlik vasfma yükseUverdi, Bosshı:tn on 
Uo &"Un Cçinde }'&Zdıiı, canlı ve oynak 

Bilmecemiz 
Bugün 5 inci sayfa.mızda.dıT 
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i'11~- ~! ilPAT~ONA Ali-- .~0.?.~~~~, 
ı-·----···......._. ..... _ .......... _ ........ _._. ........... ......._. .......................... , 

Son Postanın edelH. telrikuı : 89 . 

c .::._;r•ş •• H• ;;ns .:A:&t tt''t w ?* a && zı aö;rlib'o;r. Elleri rGisii Jıimıntta u.L 0!5l14ilf~ 
Sadrazam yüx.ünii Juırart.t.ı: rla.za.m.w naımeıal ü:::nmcdi muba.mmedin ibrahim. ~ muhafızı Kaza Aliyi kık ve bil'birice bWşik. Umumiyetle ar- Naklcdenı lıfuaz:r.ez Tahsin 8eTkand 
- Bagdad içın bu ~ llalebd.2 ge • larılması.ma ııetteb .WD» deaii.r idi. ~, ((ıtadiıiahı pnlü.kteıı sonra t_..... ya.bıırda., k.oUannı r.ma. açıyor. Konser İnsan, bütün Otı.11!ründe yıalınzlsiz vaz.iıyetten !kurtarabiilıdim. 

çirınek var. Telıru ye u za.hmeUucadır. S41d.ra:ı.&nı yenioeri ıı.ta.sm:ı ba.•'P aCJ tan.bul& ceçecett içirı ma.iyet neferlcrhı. -.eren bir sa.n'a~ . ıııi.yatlıe, oııera. yarııın saaıt ·bir adamı görürse onu ,Yaıva.şça ~rıirnden ka:JJdını, on~ 
de.n 1ııılıriD1n dıııha &ııce kO'!Jup bhı.ek ka. eynaya.n bir &l"ti&ie benziyor. ~cneleroe sonra taruyaıb,lir mı? Ba·dogru ıb1r ik,i ooım attım. Paımak..: - ık. acı cülünısed.ikten aonra ka~ ad.ama 
Y1İını ık:encfl Jıa:msi Jıamlacılric Ha.rem Bilinci kıs.mm ·~-n V.Uça.o>ı olau l\lo - :lıU6uıs .ki o üaısan, nımhın:uz:ın ya..ll<rnımuın uci:le omıuaıuna haıfiıl'çe do-: 
lsltef.esi inünde buhmdıınııa!Jlnı» emret- DZ"t•n biır teması uzerine .vaı:osyo~:U-- ~pılcııığı gün benim vaz~yetiım.de o. 'kı.~~1<lıun~. Tiı~, başı~ı lka.ıdıırd:ı:,E 
ili. itan A.l'I 9&4srı&ızı dJşartya seğirtU. d&n sonra, h~ .ısrarı 'Werıne guzıde :11..Ll"Sa... g?.z1:?r~ı ~ılıle .si!I~. _o z~ 
Sıııııb'aalnlıll ~eıtedıe l:'tJlrn süvarilet', mupnnl:)"e ~ «Şan» d.:ıu ya.p.tı. : Buı düşünceler bana biraz kurı.r- }1U~ gorciüım, faat ıtıraf edıyo: 

Dışarıdan yeniçeri zaolUerinbı &'Ü • sordu! 

riıltıiıeri ı:-eliyordu. Jbralun r~:ı telaşla - Ku:ılaaşm ~k z.;uoarı uldu mu? 
kıpırdandı: - Oldu derler. l3h kaç.iı.."lUludaıı 

- Taşrada bir niza var. 
ırasan ağa f,:tdırthm d şann 11tndL 

Blr d kllra samıı doada. Af-anm J'UZÜ 

sakin ve b kışları miisterih l'Örunüror
dıı: 

- Tebrlz dizdarlı~ çavuşlarmılaıt )lr; 

kaçıp kurLubr.ııık Asilaneye ;te:liir .. eA YO. 
hı orduyu hwn:ı.yuı3 düşmiİ.1. SasdeU 

efcndhn f bll.Yıırar'S2 Tc»ri& ah_ 

var ö!TcnWı:dl 
Diye ycriDe oturdu. Tebriaien kafıp 

t'.sküdara kadar geb:!teğc rnavaCbk o -

lan çavusu sorguya. çekmek İbrahim Pa.. 
şanııı da Lşine geliyordu. Yenlgeri ağa,. 
sına stıkünetle cf'vab verdi: 

- Anı bir giJrelbn ata hazreUcrl. 
- Btmda mı Sll~nım~ 
İbr:t.him 112$:1 ~i:-7.lerini açtı: 

- Elbet bunda. 
Hasan ağa çııhr bpısuuiaki nibet -

~llere, •Tebrizli ka(aiı:ı> ıetınncle.rinl 
emretti. Çok: ~~meden çad.ın üslü~ 
dökük biriıai ıeUrıükr: Sakalları CU'ça • 
1anm1$. aTUnlları ~mc çükm.üştü. İbra. 
h hn ı•a.şa ~n!r clb\ bıı.ld.ı: 

- Tebrlzden mi r:elürsıin? 
reJmürde adam başını etdl: 
- Beli, Tcbrb:den, 

~ert.ıle elanı 4tilmezüz. cTebrlz kadı.sı 

Dcbağllde Ye ~~l ehlç ayali.le 
l'{ıWkıış eline ~ soylerler idi 
On al'ı yaşıDd.aki d.uh'erlnl.n al Pi -
Y&IL., 

&Mrazam elbıi UJdınp b:r.G'trdı: 

Ten:.çed alia.<a k!dhiidasmm ~ınncl& . Fa&ılad:ıaı istifa.de eibrek bir.u ela EV-ot ve cesaret VC!l~di. .Meçhul a ruım 'k_ı ~na sokakta ra:>tlam.ı.ş 011 
lı:ır.hve ~ 7a.rem.fk edi1oırlanlı. Aılnln dinlc,.to.ilerden b:;ı.bsed~: Waım ıbir saattc-n fazla. bir za.ma.n - saım bır ısım V€remezd;m. AncaJq 
t.e1işh telaşlı ~Pıl c;örünce r.ı> bir- Ekseriyet, fraklı, '"'119kLnli, bayanhıl' Edanberi diz çökmıüş ooruyo.rtlu. Bu burada, bana onu hatırlatan bui 

müstesna tuva.leUer, ~mııslaır içh)de pı_ :.ı: ni1ddet zarfında biır defa Münir nı.ihitte, a-nasm:ın ayaklarının di -! 
den 7eieriııldm ~. KM".& Al:i ne_ tıierıe. .. kle · b. d b d d b' 1 • fes Ddcse ~: r.ıı pırıl bete m. ıw.r. r ro2 P"l:I ~Bey, bir defa Ekrem Dey, bir defa ın e . ~u ereee can .. an ır rns -i 

- Smoı bre asılacak. Anı •ıııı sor • ~pıyor. . :da Nezaket ıkalia CY.ııa doğru lXr ro~Le aglıy.a:I1 adam Omerde:n baş.c 
mAdllL AıLn 11.e seniıl? - Duııman ~. paış:ı. cfmdimb Ta.n.ınıalş ~ ~ ~ FeUU Ok- :adım aı6rnışl"ar her defaSlıllrla kası olamazdı. 1 

- aUrhı» dttler su:lbnım. 
İllrabfm Pıı:sa iiç ~ &ltm tırlattı: 

- Bu &&bmı erdagihta.&. dAlıi Ü!ikü_ 
dardan a:sıı,tırın. [Jb tlihiindil leı 
sonra. çaCır k&JUSl!llll to 1anl.D!b duran 
bir ıah !.e f':mlr veril j b!r best&ncı ka;rı!r 
ile Asitane1c rsa.ı eykn. Bıl.tkp:uarı Is-

sara.ya dönecek~. aDtha Asi'-ıı.:ye ceıı. ya.r, Vali ve Belıedl.ve Reisi . ~lcytciler ~Kur'an oku~a.n' hafızın bir iışare. Biırdenıbire .gözüıın onıı.m ~çük~ 
sel.er ~ Baıydirı, a'brutl3a &J.bn. aı-a.sında. Hemen hemen bül.ıın Alman ~ti'le gerilemek mecburiye-tinde kal paı:ımağm<ladti yüııüğe .gittL Insanİ 

Mılbaluı!ar ~ ~a u~r - k:olı.ıııisl haZJI'. :m!lŞlm-dı. ne tuıhalt.ır! Binkaç ~ne evvel gör.
1 larken Ali uzun boylu Qlr .ııeforlu kolımu ' İJ.1inci kıSımda.. P~clnin:.n ııBohemeJ) ~ Onıu taT\'....," t , l düığüırn bu a<fum:ı tarumadı-ğınn hal-: 

«.llfinııln • • ......... ryoruın, anımıı.K ı _ • 
yablıadı: oper.ı.smd:ın · a.1"1lls:.nı, ~us.o;;un :ğıım :katbil değ·uRii. Böyle iken 0 _ de, nFkMı memuronun karşısında: 

- Öl1den .e.tirt yold11$UD, P:ı.s:ı eren. cı~t1'scb. Wai.ben aruı Osterrciclı.ı iııl Enuın Ömer oıtduığurna kruı:ıat:im var·oturoıuğuımurz sırada onun paıma-: 
diınls!:n ayığı e.Baftrnde. ha.zır l»ılwı _ dl.nleıJlJ~. Bu suretle. 'lumser hltama er. :d t::>:ı... ıed..l•-- b <'f~ 1 k' •ıınıdıa bu mimiğü götmüş olduğu-: 

•· L =· eıvı:a 'Uldıu a.,..ıca .!lllÇ ımo:e,... J ~- • • 

k:eleshıe· çıkarıp beşlnn. mm. miş o'u.yordn. Fakat hal!r, bu şiir dohı :ö'en bir kaıd'lrnn ya~ı y:ı:nma d!ız mu hat'l'.admn ve o gün, bütün: 
Zalıft. lc:l.ç3lk ori.unun emıızuıwLu ya - ~ı. _...__ a=---ın 0··-u .. ndc .. ..,.'l:ır !lleS'e do,-ma.mı.ştı. Alkış!al'ı, Yenl ilavP e.r, : ··kıüıp· ,.1 , h .-ıı b d rlelh=Wle yenide-n 'karşımda can .: 

~ ......... ~'\-~• i;AC>•u ~ .._ , 
1 

. .çoı saıa·. erce ı._.,t:ı.r.rnaz. u oe- -c~ • 
bladı: 41.J!ııi ota"--'J. öo.,ra ı.oşt.u. Seyl~ter ib- yeni parça.b.rı a.lıuş :ır t-''tt!ı edİyordu. : · • d· b" k .ı,. landı. F2ka:t hatıralarla 11".es~ul 0-: 

.._ __ " ıı;u• ö ..ıoıa- bi . ki . .....,. .rece saanıım1 ve can an ır eu~ d w' ld p ,_1 • 
- Yürü iıındL dfyı.> ça.d.ırdıın ~ ...... mı. raıhtm Pa!!l:l. ile m:liırethıde ,~ .. ~in « ırfüstük. se\~ ..a.. u. · ~ tdrmouıı :.gösteremezdi zavallı adam, ana- la-cak ro.·nan eg ı. arma" a~-: 

Yeniccrt aPsı sadrazamın t«Iblrlnl be- şarkEUldan sonr.ı. san aUıar: : - 1 ık - ;.,,..· 1 B"'· mm ormızun:ı 1emasile titri:ven ö..: 
al.!.ıa...'"'trı b'.nr: .... ota! öuiilre çtkiyor- . 1. :->mı. ~g o.aın:ı RQram~ıwrı. rn • , ,. . : 

tenmf~. Bu ad3m Üskü.du sa.hı-asın_ bTda. Mubdızlan ınneın~ üç ~ri « - Veda şarıusınt soy uyuram!n ~d'fuşünıre iıçimi büıyüQc bir biizün.e ıncr yı[.ö •• i'mü ıbaına kald'.ı_ı:mıctı. ~ 
ıf>..ti oırduiçtnciııb'lnflR.c&k ohr.'sa. zaf~· sokuldu t:mn boıy'usn yavaşfa sordu: Dedi. :doldurdu. Ona karsı senelerd'en - - Böyle durmayınız Omer Bey~ 
~ ındı;m M\"ılltltlM Q)Ml)":l.n :renl(f'rf,.e_ • (lllası'1. kıt.t',Şl. O.P kJWhr iyi.dnıı mtS!".l- :ber1 hissettiğim ki~ ve husum~ti gelı1rüz, odıınırzda oiıraız dmleniniz.: 
;'~1 blr ~~ı odun ynJ,.ılan kaynar - S&hi~ cıc-.let S'.U'aTa mı dömr? Jı:umı. ihliva ed .. en. ve ha.. ~ika.ten b'r a..v- :..hatırlaımalra, iıntiıka..'TI a'ımak hak. Yol y~r.gunhığu ve ÜZÜilltÜ s~i:. 

Mıiliafrz. s'.i,.lı~ etme~ ak1m:\ retlr • u ta. b !!"> 
!az2ft'bıı-ı çeT"rebl'&dl. nlık havası buvrye nı şcyan u son :kmdaıki karorlanmı t..<t~elemeğelçok sarstı. : 

Vsiriaza.ın aJdıtı yeni b.a.b.ıırlerden meden başını sıart:.uıı: ~ ~"'ıe, kt"ndiıs:i;n.p 'bir lii~tü do_ ~<'alıştıWım halde, 3'l'lasımn ölümüne Bu teselli kelli.meleriıni, küçükE 
bii&bütim sıkıldı: Acem i~i.uüı oyle ı.~"- - B!!li yo14l~. a.nda.ıı l.ayı.kla A'Sita_ yamı1a.n hallwı candan tenh. ... a.tı ara_ :ı... tı g~I~~an bu .,...ı- 1n tees- kan.ı.,...:.ni;n yarıamıaziınmıt c!. ·C"den; 

k} ' l:lı Gl" .. _ ' t :ua..."T'e e a, ''.• cıl14l11 . .........,... "ti . • f • 
ıı.ut:.ıği cilııi Fransız •dirinm filan ar;~ ~ ~ er. 1 sJl'ld.ı. sahneden a.yrı • ıU7~..,, •:ın. a - : :· ·· b d ·cra"""'t e1m.icc aöz _ b;r aıbla .r.eilkat ve anJayışıfo t ·la-: 

... , k "''ini ,,. ı . =ı:ıru aına ası ·J~ 'I'• h • • 
_ Sen and:ı muha.fız ııcferl mi lllln? ya &ir.ıneı;&e :rolwın. ko:ı~l»lwcı:-ı umuıl_ tlY.llD boyhr ada.m sarardı. U'llma:ı. chı itin ~b:-lk. P"7" rıı ·" uın .~- :ır..y-1mclen t€1krar yaşlar btışanımağa fuz etm.iş:t}ım. ~ . • ~ 
_ Yo'lt anda ~vuş fU k. lan lir anch sun dti$lJl.ÜŞl.u. ;l,,ta.ııbub r:ı.n lkt om~ k.oltnk.\ann.ı. guip mf'lk f•rınhru url!n Kıvlıya trşckk-ur ~a-slaımıışb. Kendi kend.iımı kaba _ _ Dlnl~ ihtiyacıı..-n ~ok.{ 
Saılrazam yanları kırçıl sakalım tıı- g-l'IÇmedcn evvel dlıırcme .. 111T'.llY'·' gldiıı otağın •U başuu oo~ıı ıtötU«hi: 1 etmek b:mn da va-ı:lff' ohıvor. :ı1atli buılot.ııvnr, aırıa ile oğlun a.vrıl. tur. . . . . E 

bmladı: 8ulkı.ıı AlmıedıJe ririişmc& lıbtişıı.cı vaı'. (A~ı var) NusTet Safa C-::ışkun kıa:sınıa benim sebeb o1duğıı.mu _ Seyaihat elbıselennızı çi'.ka...: 
- Tcbrlzdcn ne za.man çıktın? dı. Bu kadar t>Ck!ndiın b.:ub azr.dinin :O.üsüniiv<miuım. Övle va, Ömer ır, bir parça. yrl:anır-sınız, re. 1a.t.: 
_ Arzumnz ile çıkmadık suUannn. ellnıdeif anlı P&la8ı u_~ devlet.in b şı 11- ; LJ"" QJ!W Mf & &Nfıiilu&SWwsmSW!fJ?WSi '- ~1enden kaçmafk i<f.ın Türkiyeyi ter- larsmız. ~ 

Kale miıhaf= favnşbaşı Kara l\tııs.tala du..'la d!ıkildltlıni ı:-ölllerih .ıöriır ı-™ •. F b · ı.. \1 !ır"'1ırn~ ecnl"bi bir ınerele-'kete sı - - Bunlara ne hacet! : 
Fa 3 !lrar ed.lıı.ce bh dıı ı: kaçtık. hıyaıniu. A.1a.ta bikiı, )'Wl~İ at:ısn:ıı Demir ve Tah .a rd~ Jarı ~~·.ımnı~. Bnasıırıdan uzaklaşm:ıştıı. Bunu söylt'T!ke.n jata,ğa bokmış.E 

İbrahim ı~ bşlannı eaUı: ıloernı ~ a.dım atb: l TVRK ANONiM SIRKET/NDEN ı : Kendi felf&.etimi tmllt.:-oc.-ak ha-g'ÖZLerindicn yaşlıar boşanmrş.h. : 
_ 1ı1..ııaı:ız Hasta.fa Pata tllıw ma - ~ llıislm •P. • iMkın Tebd:ı - ~e <1'eiJdiım. Rü.t:ün geçenl:erden hem - Gec; ka-lchm. Annemin ye -E 

e .... , .... q. t~ea 90t'ımwı Ast.1an" yehms Fabrikamız imaliithanesınde çal .§'t!Tlbnak üzere • "" d d · r.1.Jld bi'r boı'd B ı 1 • 
L"" .... clu"., .. u"....:-..u" ...,..,..._ .... ı. Ne TESViYECi, 10 TONACI, 2 FREZECİ, 2 TAKIM- :mes'ulm~i.iım gibi ~m e erlırl .e cena-ze ' tıım. , ır:ır:'~ : _ ncıi, bit gece. ~ın Cirar eyledi. ..~ .,..... ..... .. ..,.. - m.ulihaza ey_ 50 ~ir SllZl hisset.tını ve nihayet da benı, onıun yanında kaimruı;: ı-,tryo.: 

Kızılbaş çoıı: kuvvcUı oıdutundan lın'Bb! CI ve SUCU, 20 DEMiRCİ, 10 MARANGOZ USTASI, :, anamadım. En sonunda bu ooaflll mm. ~ 
Ua kıııanlı: 4 MODELCİ ve 10 DÖKMECİ'ye Ebcn:ım 'kocamdı ve daha b~ ~aım Bir çoctır,{' inad'.He. fa.kat 0

1gr..rn: llll'l 

Yok, veziriazam İlıralılm Pa')l': 
ıclüleyi bir an evvel tahliJe ve tcsl!.m 
eılesiz» deyu name yaııııı)ttmttan .. 

Yenf.ı:eri at-ı cludskbrmı ısırdı. İb_ 
rahim Paşanın renıi limon kürü ha • 

Un! aldı! 
- Ya, sa.na l>tmu kimler söyledi? 

- Balk aillwda clo~ur idi. uVui 

- Aı.mı. ieA'!r- •Kut:ald:m~ bu yana jıh.tiyacımız vardır. Birinci ~ınıf işçiye saatte 45 iia 55, ikinci sınıf fovvel. ölüm halind'e olaın bym lbir adam acısile sövlcnoo ~ sözi 
~ mi.ni ~ ~ eteı:ı- işçiye 30 ili 40 kuruş ücret verilecektir. Ta.libll!rin A~3pazar=ın- :Valicreme, oğ'l'llnu teselli edeceğ;ımi ler caınıırmn en hassas tellerı~ do-: 
dlm. daki fabTikam•z ınfrdiriyeıtine derhal müracaatlar1 lü7Umıı ılan olunur ivadeıtımiş.tiım. kundu. Zaıvaı!Jlı ada~. n:: k•da" ~ 

Saıılrıa.wn ~ -.nıam: mt -- : ö~ın beni taırrmasıır.a imlkin tıra·b çeki ımdu ! G z1erimd0
11 dü'"E ..,. ==~:..:.::.•:: ~ Bronşitler: KATRAN HAKKI EKREMlt::~:~~.::~.li."' y~ı=-=-~~~!'.::.::!.: .. ~J 

t.awm. 



4/1 Sayfa 

Y az~n: Geoff rey Gorer 
B:ı.iayYa ile Slngapur arasında işliyen 

şilepte o kadar az yolcu vard.ı ki, ıleli

ka.nlı Belçikalının ar:ı.mı:u ka.tılman.51 

epeyce ahkıı.yı çekti, merakı uyandırdı. 
Bir tesaduf neticesi dort &iin bir arada. 
lbu,unan beş kişiden bir t.\nesi, bıın • 
la.rd;ı,n hJç b::tisfle konu~. hatti\ yol 

&sfemeı.sc, bu, el'bet.te iti l~aı hayret~ 

dü.'!ürür. Nitekim bize ~ öyle .U1ıı. P.e1. 
5'il~a.lının ayağ:ırıa ded!kıt:f ı ipini ta~tık, 
&ürüdük durduk .. Fatat adının Fr.msuva 
olduğundan 11e birkaç yıl Ba.tavyada 
ka'dıkta.n sonra Briik.'!?le dfüımclı:te hıı. 
hwduğundan başka. !Wr şey öğreaeml!

dlk. 

•• 

SON 

•• 
TV 

Çeviren": İbrahim Hoyi 

POST.f.. 

Abdallık etmemesini, evlenmeğc evvt~ 
b.lr kalem ~ekmesini, bmıunla beraber 
çacuğu tanı~eağlmı, böyleliltle yavru
nun nesebslzlikten JrarLula.cağım, para
ca. da kendisine yardım edeeetlımi söy. 
ledim. DoğTıı.suıru Jaterseub ltu ~i o_ 
!aylarda. birçoklarının yaptığından cl.'\ba 
Yüksek blbliliJı:le hareket dYm. Amma 
btı ım.slhatlerlm bir türlii lndatma ı:iı·
llıedi. iııa da. e,-le!UDeliyiıı; diye toı.tardn, 
durdu. Ali.ahım neler olın:ı.dı nclf!'I', ıu<ı
mızda J2e pandomimaw ı;:-e~T So. 
nnnda. blr parça raha.l, lı1U11t'l\ kav~m:ıı, Demez. Cansıız:, itanın~ şeyler .. oı.ıur on-

lar Ol.!.. Dli)ünmegjer, kon~ıı.zlar.. içiıı evlerine ayak b6.sm!ım1ya başl:ulun. 
Onlar sizin caıııruzı çıkarır, pörsıinıüş Bu. bir ÇtıY&l inciri büs•ntün krbad 

eW. Aun:ı otele lt'lu:e~c ve unda re _ 
mW;ıT.uıla.ya dmwlii?ürler sizi .• » 

z..-ıletler eık:ırmıya blLş:lıM!ı. B.ıktım ola
He-r ne h:itl l•e, Fra.nsava ~niin bi -

rinde küçük vi.ı!.yd otellerinden birinde c.-ık g-ibi de!il, polise flaş vurdum, ve 
bir iş bnlntuıı. ora.ya cltmiş; ye bilsbii_ Annanm otele relmcınesl lı;-in bir karar 

alclun. Bm11m üzerine Anna uslandı, dİ
tfuı yalnız kalın.tli. Beyaz ~t.rri.ler ona 

" b· r n evi yeJ'll muamelesi yapmıslar. zı. lbıi kt:ttı. Fatra.t bu se.f!"r de ihtiyar da. 

b yıın peş~ takıldı. Ne .ı.:uwı.n ıroka•a 
~ r:ı otel mcmıırlannın ir;inm birit"f.> e-

yaz kend~si üaiş. ÜS:elDt ıı.rza.d:ışJan, çık.<;.am hr-rif k:ırşmıda, ense lkölı.üı.ııde 
müşterJerden hıı.kard g;irdiitü lçiıı, buldımı. Rtr ciiıı.. beni Çinli bl"rberlmin 

ı kendisine pek öyle fazla. aldırış etme - diiki;i\nmtn ta içine kaıbr izledi, ve ke. 

1 k silmiş saçlanmı:lan bir tutam alıırak 
m'şler .. Gene uinli ~ünlr.r!m'le b:ı. ı a. 

dükkfi.nda.n dışarıya. fırladı. Çinli berber: 
vına çıkan Fr;ınsuv:lyı ılinHydlnt: 

- Sana büyü yapmsk ~in, sarlarını 
rid• n blr g"('minfn bu.rDIUlda baııa ~ütün 1 - l•'n.!a~ be.:ı.J:m_. ıtönlümiı.'n asıl çelttt_i11 lın a IJ'a uğ"raşı-yorlardı anbsıla.n, cıuvaf-

Singapura vanşı.muJ:ın blr r;ece ev- ha1~lmı a.nlattı: ~ey al,~" mları b•r vert' aıtmf'k. mc"gul .,... " " Fak ıla oldular, hepsi ıie k;\fir, bunların .. 
vcl uyuyam;ınıış, kamıu-.und.aıı 91kıuai AnveDli blı' küçük esnafın çocu!n 

1 

o'r.ıaktı. İşte b.ımm için de Arına is • diye anlattı. 
ıemlnln burnıına doğru gilmişlıi.m. Oı·a. ·I01.. On y•-"" .. ~~~~ ilı.en ol.eiclii4 cd-en mlnde melez biı· kı:ıı m.etre<s 1.ui.tUJll. Dl- n· ~ .r~ ,rr baııka giin, satAn.ıı< ırib" yafmt•ı-
da durmuş, yarı uykwıı, zifiri bir ka. am~~ yardım maks.ıdile Bröl.sde ğer :\Ialayalılar cibl olmakla ber:ıber h iç d" run nme«ind'f'n sonra, gene ayni !!ıti_ I 
ra.nlık içinde ,ı:-cmiııin ya.ğlı ıııılua. ıilılıP ırltmişti. İşlcı· bozulunca, bln!d'ee defa de fena değil, batta onbnl:.ıu bir~z da yar ht>rir ett"lin öniinde pc,vtl.ıhb.ndı ve 
çık:ırak gidişin! seyrediyordttm. Blraz methini dnydağu natavy;ıyıı. kapağı aL uzwua boylu idi. Tab!i, kız. Avnıp.ılı camurd:üı ayak !:derimden bir tanrsinin 
sn ııra, tuhaf bir rürültü, idet:ı horııl- i mağı kuran delikanlı, m~tellks.iz obrak diye kıırumlı:uııyor, ve kanıııd.ı bera:ıı kalıbı kııdar çamur J<aız-ı.rak bir k:ıba 
tuyu a.ndıran bir sesle irkildim. Etrafı- bu lş.ler beldesine :ıyak b!l.Sm~. O sı _ ırklıklı}; bulund.utu !~bı kenıJJslııi dijer oo"tmmu, nza.'.;J!a.şh. oteldeki ı;ocukların 
ma bakındım. Ve karanlıkta. esr.ar-ell&'·s I rııian'l:a kauçuk işleri cle keca<la utndı:ı vatanda.şiarından üst.ün tutu.vonlo. O- lır JJE.i onu tanıl'or bütü.n olnp bitenleri 
Belçikıı.lının birkaç adım ötemde dur • ıÇ!n, &'eçlnmel: zorunda kalan delik.anlı nun için de o cb benim kad•r ;ralınslık 1 de biliyor!ardı. B~un ö-zttine garson_ 
dıı';nıın tarkettim. lbfl~ bir a.7 ışığı bir b:u'a kap.ıkuımış l:se d11, bund~ da çuiyordu. Blr annesi, hiı; yau:n:I.uı aY. ıardan biri h:ına gelerek, büyü tul.mallan 
vardı. Delilranlmın göziermden b~ ~nu Y'IWm' olma.ınış, rene e&t'!"i JM>trün_ nl·mıyan b!.r cı.a.,ısı n.rdJ, Çok g-eçnıeden evnl, l?~lln civarından nzaklaşıııa.mı 
ynşlar ince cümöşten. çttg-ller halinde de kalarak llJ araaıll3' keyn~uşt.u. ıo.öri bütüıı ııireyi beslemekte olduğumu a.n. tavsiye ettı. Ben reddediııt•e de, _ baııa 
yiizönü yahyara.1< çenesinde kaybolu - kcıld!~lne bır:ı.luyorom: !~un. Fa.kat alılınş etmedim, Zir;ı en- bak dostum. dedi, ianıd:ıiım blr biiyücü 
1ordu. Beni lrklten ft ih1tiiien berultıı - İşler bö,vic &TDa~t~laşua<~•. boııta lara harcadığtm para :ı.ğza alııımıyac:ık d:ıha vn. Bıınun rakibidir. ona gldelıın. 
d:ı , bastınlmıya falışı\an bir bl'Çkınk.tan d 

başk:ı bir şey detildl. 

Oldukça sanısız l>i.r tavırla a.rdıım. 
- Neniz var Allah S.Ş:.ma?., A.d-,ıreın 

tatlı canına kıymıya aiyetleJUDesinden 

korkmoşt11D1. 

J:'ezCr &lclum. Ne ya...,.anı hir wrlü vakit k:ıdılll" aı.dı. }'a.Jıat sa.ıık.i ben de o s.!.le eD h1'1'if;n )'a.JltrHLk ia.teıliti bayöyü anidl' 
reçml7ı·dıı. İ.5te o MmAll «Yalnn» lığın birisi i.ın.i'jim &"İbi talond1kfarı t:ı,•ul r.ı bu:z;ar.. El.bette ki böyle Wr s;ıçma)a 
D1a.ıt1'S•nı ımladan, Ta.ıudık, konıışac;ı.k ta.ha ınmül edemiyordum. Cadaloz anne:;i boywı ete.m.escıinı. Herkes bunu du~·a
tck canlı bir yoliaım yktw. Yök"ö za.- k'b.rli idi, şk;Jmlndı, T&nrmııı ·~' 'il ,,ıJa- 1 cak ve vazJ)·eUm müşkülleşecekti, Cs • 1 

manlarımd:ı. Dıl.rda bclna Ut!Cd eden, yü- m.:ıd.ına., bb- h:tber u.lı~ırmak v:u:teslle teı :k, Annaıun dayıs~ın eUnden bir Şf'l' 
7iii~ rillenler, so!t:ı;ita beni ~iirmemcz.. otele gelirdi. Nihayet dayanamadını. Gü. ,eıoceğ:lne lnanmcyor, olsa olsa beni ze. 

Tuh.af değ-ilmi, alm:ınc.."a ceva.b Yerdi: lilı:ten ı-ellyor vcyahlld bir lt:\S selimile nün birinde açtun ağ?.ımı, yumdum gö. lılrliycocğini dü.-sünerek, ba.,,"1talarının ye 
- Öyle yalnız, müthiş suretU y~l - ll71.'lı'.laş:p g-idiyorlarılı. Die khnse de zümü ve kan Jılr dab:ı. s~mtlmc uğra - ıfftni görm-ecL""m hiç bir yeme!in tııı.rlmR l 

nızıın kL.. 'iteni evine catmuaya :fall3.'imQ'Ordn. ÖY mıı.dı. Bny dayıya reUnce, u ıb :ıneş - balunamna dikk:ı.t edlyordu'll. 

Buna. karşı dzıını a~p da Yerecek 
ceva.b bukımııdmı. Vapunb. fa.lnırlık bb 
ı;ecliyor idiyse, kaıb«lf:r.Un kendisini!~ ol. 
dnITTnıu söyfl'Y'emerobıı. Öyle 7:\, b::ııer 

hepimiz de onunla arkadaşhtı: etm~ke 

h:ıı.ırdık. 

Ve bıh-derı, 91\Nli ta~ıyaeait l>il' 
yükii omnztarmdan atma!t 11ıtennlşçeııl. 
ne, dt-lfü:ınh a.ni bir kararla llana yak -
!aştı, Jnsaııı b:ıyı.ıtan bfr hattı iistUva 
•eccsinde koyu, ağdal.!__ denizi .. 1ara yara 

ıe ya ben bir yabancı, ecnebi idim. hıırfardau idi. Budala yerltlcre aşk duıı. kinli old~uın cünlerde şehre iniyor. 
östellk de aşaplıtın a,atılıi:ı bir iş lan, mnsltalar vererek heklm!Ut ediyor a ııculcri de odamdan dı:jarıy.ı çıkmıyor
fu.tmuıf.um., 'Dotrııııııınıı ts~ls. be. cln. dıım. Derken. bir ıtüu &nnad-.m gayet 
nim de onlarla sıkı lık:ı &hbablık etmd~ İşler, birtka,e ı;t>ne yelund.1 gitti. Gü - güzel ve itidal ile yıı..zılınış bir mel.tuh 
niyetim yoktu. M&ksatiım sadece şöyle nün birinde Anna benden nbe kaldığını. aldtm. Scb~b olduğu bütiin rezalet, ke
btrlı:a~ ıM&t tatlı tatlı konn$ttllk. etlen- y:~kında. çocuf11 olaca~ını, derha.I eı· - par.eliklerden dola.y1 özür di1'.yor, yap • 
~it, neş'elentne!k; vakit gp,çlrwkti. lrnmemiz foa.b etUtlni, bu suretle nıa. taklarının tamamile ma.nhk<11~1ıli'ma. innn 
Jlallrolı:i meramımı klnı.ı;eye anıat.amı - :mm yavrııcul!'un kendisinin u~r::ı.dığı mış bulunduğunu söylüyor, günl:orlnin 
yotd1D11. Hıt.k(-a.sı, Mala.yalılar vardl piçlik drungasile da.mı::-al:ı.nmasıııın önü_ tamam olıluğunu, ve <loı;ınmadan evvrl 
ıı.mnın, ben de onbrdıın gl!f'\lekten hoş_ ne gl'çileceoğinl söyleyl.n.re bende ş:ıfak beni ı:örmek istediğini bildiriyordu. 

lanmıyorcl'lln!· Onlar~ hiç de insan de. attı. Attı amma ı:ene kendi.mi topladım. (~ı var) 

Mart n 

Memur Ahnacak 
Sümer Bank İplik ve Dokuma 

Fabrikaları Müessesesi 
Müdürlüğünden: 

1 - Müessesemize bağlı Bakırköy, Bünyan, Defter • 
dar, Konya ereğlisi, Hereke, Bursa, Merino:ı, Na
zilli, Gemlik fabrikalarımız için 3659 sayılı kanun 
hükümlerine göre imtihanh ve imtihansız memur 
alınacaktır. 

2 - Aranılan şartlar: 

A - Lise veya orta mekteb mezunu olmak ccYük-

B 
c 

sek taluil ve Ticaret Lisesi mezunları ile, 
lisan bilenler tercih edilir. 
Askerlik fili hizmetini yapmış bulunmak. 
Herhangi bir hizmet taahhüdü altında bu 
lunmamak. 

E - Y ap!lacak tahkkikat neticesinde sicil ve se
viyesi it:barile mem1ırluğa alınmasına mani 
bir hali bulunmadığı a.nlaşılnuk. 

3 - İsteklilerin Ankarada müessese merkezi Zat İşleri 
şefliğine ve birine; maddede yazılı yerlerdeki fabri
kalarımız müdürlüklerine 27 /3/942 akşamına ka • 
dar müracaat ederek 28/3/942 Cumartesi günü sa
at 14 de imtihana girmek üzere numara almaları 
lazımdll'. 

4 - istenilen vesikalar: 
a Dilekçe 
b Mekteb d:ploması 
c Nüfus cüzdanı «1942 e.skerlik yoklamasını 

d 
e 

havin 
Doğruluk kağıdı «polisten musa<ldakn 
Evveice resmi veya hususi müesseselerde 
çalışmış olanların iyi hizmet vesikala.rl. 

f - Askerlik terhis kağıdı 
g - Halen herhangi lıır vazifede olanların bu • 

lund.1klan müessesenin mtı\•afakatini alma
lan şarttır. 

h - Tay:nden sonra ist~necek fotoğraflarc!ı.n 
başka müracaat edildiği zaman hir boy, Mr 
vesika fotoğrafı verilmesi. <c19:l5» ıı3571l» 

"' @- Mi v± ·ifidti\S 
Ankara Sıtma l\lıuca .ele K.e1s .1gın - e 
sıtma müc:ıdelcsi. küçıik. sıhhat mcDaını yet.işli:ril:ınek ve 9.3.94Z de te.ır·~~·a 

başkmmılık ii#rc ~ılaca-ıtı enelee ilan edilen kursı k:ıyıd \"C k:ıbul mıııUoLi 

ıröriiıl'ıen liizuma b'.ruen ilin tarihinden Uıiba.l'en 10 ı:-iin dzh1 u-ıatılını- olap 
l:a.Ji.blfrin nihayci 21.3.942 akşamı.na ka.cıa.r re"sliğimne mtıra.ecı.at etnı •i • ·i 'c .__ta Z3 Mart 942 Paııanw ıiinU. 'ba~la.nacatı tl:fm otun.ur. d7J9ıı ~32W• 
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' 

Memleket haberl_eri 
Adana ovasında · 

20,000 amele çalışacak 
Amelenin buğday ihtiyacı da karşılanıyor 

Ad&na (Busu.9i) - Vallmlıı Faik t)s. top~ ~. 
tiıııün reisliğinde öucuıli b1r topkı.nt.ı Dlta- taN.ftaJ1 ötrendlltmlılle cıtne dı.. 

yapa.n ia.şe lkıomflvonu, lUactt.:uı "1ba- sardaın feiırbıı."'ııe 500..otO kilo bqıh.y 
ren uç ay miidıkı1fıe olnulr. üzue htıbo - g~r. B11D1111 SOMO lıil09lı Kozan, 
bat ve pamuk mal.ısa. ünün idrüJne lıa
d.M' Ad:ı.na ovasında ça.lıştırıbuk amele~. Baboe ft l[an.lsalı köylüle -
nılld.a.rı 20,000 ol.a.rak te!lbit ~. rinıe bcdıelS matııa.l>Blnde dai'Utıbmşla. 

nu 20.000 anıelenbı ekmeklik bu~ Daıhıa no.oeo idi.o lııutlh7 d:atıtıWaktır. 
ihtiyacı 1.500 ton olarPi merlremen tıs. Ada.na iııJo de Adutaıun .rkmetı'A un 

tenml:ştlır. Mc.rkemn df' ya.rdımı oldutu(lbtyacını teo1tn maklfadile Cnm.hurlyet 
t.a.kd:irde bu sent1"t~ habubıı.t ve vamuıı.jrabl".kıalııma Z50.000 1dlo butda7 Yertl -

maJı-.ulıinün hiçb!r !ekteye ağTamadan mlşm. 

.,u1' POSTA Mart 19 " 

• Son Posla» nın soor len ikası: 8 

lfl~IKara·Ahm~t" lnşaa t ilanı 
Somer Bank Umum Müdürlüğünden: 

Türk bilerek yenilmez! 1 - Karabük demir ve çelik fabrikaları işçileri için ya
pılacak soyunma ve yıkanma binaları inıaatı kapalı zarf 

liı ~~aıb., Sandowun spiring Baın halk H ını s 
usu e ve vahidi fiyat esasile eksiltmeye konmuştur. dedilkleni yaıy.llı: gülleleri aıldı. Las~ -v a a · enin çol:lıt 

2 - İıbu inşaat ve ameliyatın muhammen kec.if bedeli tik a.lıd.ı.. Ben. bunlar~ ne 1·ç;..... al- çıoouıg.uın var rnııı? 
:t: • .... - Yok elendim ... 

212.744,10 liradır. dıığlıl1ıl. sormuıyordum. Bu, füetleır _ Kiımin var? 
3 - Eks:ltme evrakı Ankarada Sümerbank muamelat benııkde dıe .. v

1 
ardı. Fak.art o, yemek - Kimscırn yoık •.. 

§Ubesinden 10 lira mukabilinde alınacaktır. ye en gu. erok: - Hiç kiımsen yoık mu? 
- İzzet pehivana idman yaıp - y k 

4 - Muvakkat teminat miktarı 11.888 liradır. tıraeağıan. -
0 

· · • 

5 - Eksiltme 31.3.942 tarihine müsadif Salı günü saat Deyi.nıce, :şi aınlad'ıım. Domeık v - Sen, haıyatım.da hiç oehlll\•aın. 
ı . hga mera!k. ett.ılın mıiı? . 

16 da Ankarada Sümerbank Umum Müdür üğü inıaat ıu- l1ırzet pe'hl~lv>am s:ıgaya çek.roe'kti. 
besinde yapılacakbr. Amerilkalı iıdmıaın yerini builımuştu. - Et:tnnı. · · Faıkat güreşmedim 

ı d 
Heri!klis spor klüibü. hiç .. · Yalın.ırz; t'Uılumbacıhk yaptım. 

6 - stekliler tekl:E evrakı meyanında şim iye kadar İZZt<l 'JA~lf.ıvai1 mcmnuındıu. Hiç - Kaç dkıka geliyorsun? 
yapmıt olduklan bu gibi işlere ve bunların bedellerine fir- yarurg::ı.mıyoniu. B1r .pehiJ!iıv·a.ın gibi - Kantara vuıı.ım.adı.m kendi:ıni. 
manın teknik teşkilfıhnın kimlerden terekkiip ettiğine ve mülkeınmne-lcn idmanlarını yapıyor Şu araıbaya 'koşuJıu iki beygir ok. 
hangi bankalarda muamelede bulunduklarına dair vesika· ve, ıken<line çeki düzen vermeğe kası var bende g-a.liba!. 
lar koyacaklardır. ça1ışııyordtL ,...... Görü.nıclUığün gibi ıkı.wvetlt 

T k k ı l h l Fakat Aımerikallıı, bir pe!hlivan misim? 
7 - e lif mektublarını havi zarflar apa ı o arak i a e daha istfa.uın-..J.. t.,.,.,,.t gibı' 1·ı..;yarı .. .. 5 k d kb uk b'l' d A ka d S" .1~1uu... ...u<;; u - Elbette ... Çekitaşını bir yer. 

C~yhanda bir kadına tecavüz lzmitte ikinci dela ihtikar gunu saat 1 e a ar ma uz m a 1 ın e n ra a u- obnasıırn şart koşuyordu. Ben, aır- den biır yıere alııp götürüriim.. Am. 
eden 6 köylü yakalandı yapan bir kasab merbank umumi katibliğine teslim olunacaktır. tuk pehlivan filfıın ararruıynrtlı.ım. ma, aınlarnadım neden bana bunla. 

~yım. (BO!iUSl) _ c~yb.amn Veysi_ tzmıt musuai> - İzmit.te Jtaaab Sa. 8 - Posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale saa~ Haıngi biır ad'arma iriyan ıgörürseım n so:rıuıyorsuınıuz? 
ye körtintlfs M.l5lriı çiftliğine ,.itmu.te det.U.n imıhıde bir adam kilosa '1t ıruru- tinden bir saat evveline kadar gelmiş ve zarfın kanuni şekil hcırnen 1?.°~;nıuına ya.ıpt.?acnk · ~: Arab Hallil, adeta şüıph~lenmiş . .1 

..ıct t ım ı:.~ ... ·eı- a.x.... ···-· ıoo d k l 1 J" d ~ ş:nıtlnrı onruıne ıkoyocaık .. İzzet ~:bı tı·. O, b"o«tra ,..;;..ıı.ıu·· 1...:r dlJ4 .. uın·· "'eye 
obn Y' l!k ~~. !n Faıtma., ... alda ö. s·ı sa ı ısı - ... u ....... .,......... e anah mı• o ması azım ır f'> """"'" ·ı.u.ı ~ ı..wı .... ~ ...-- ~ • soğanC'rJ.ı.ğı !bırrakııp mukaıvelesini · · · . n~ Qıkaın altı kişi tara.tından tecavüze kuruştan sattıtı !çin tbtlkil.l' suça lı1e ya_ 9 B nk 'h l • • d b tt' (18"3 3487) . . . . dalmıştı.. Kıım bılır onu b tr baSkıa 
uğT:ı.auıst.r. K.ad.mm .ınüracaaU iU.erlne ka.lanara.k adliyeye verilmiş. evdce de - a a ' a eyı ıcra a ser es ır. o - brr :"eh~aın gııb1 yapacaktım. içim. lltirıalı:yacaığlJll'ııı mı zannetmiş.ti 
7.Abıt.a derhail taıa.I~,.eı&e ceçml, ve ver- ayni şahıs ylııe ayni şekilde •urcan!'u_ f Bı.r ıgıuın Beyazlddan kahve ne? Ben, ha·bı fazla şü:phe ve 
siye kiiyiinden öımr oa.ıur. .\hmP.ft ıuk edemı mahkiım edilmiş oıctutundan n hisarlar Umum Müdürlüğünden: ge1iyoroı.ınn. o vaıkit otomobil fa~ teredctüdden sııyıımak için ıarı kı 
ceyl&n, Ömer AHmtıu:. Sa.'.b Afar. $:ı- bu defa ceııas• artt1111.a.ra.Jt :lH Ura para 1 t• h 1 M Al k lan yok Kıuıpa ve faryton ara.baları sa kestim: 
b:ırı ve Vaha.b aıdmıla.lı:l şu9luları ya3'a • eezasına. '7 ıün hapsine, ııs rWı de dük- iT• 1 an a em Uf 1 na C a var·· Beya'Zıd meydanının ~eli - Şüıı:fue.Jıenıme Halil! 1 i bir it 

medrese taraıfı olarn y&e sıra Lle ıktı d ·~ Y 
b.nııştr. klnmın upahJouma mahldi.m edil • 1 - Taşra ~l&tım.ızcla.ıd münhal 59 lira. ücret)i memurl,yetıto.. iç.in 25/3/94Z d" T 1 d" Ş" lJe l:i · .. .. .. ıt;_ Ç a onuırıı ı....,u oonıyo~ 

m.Işttr. Cl&rwaınba cünü öi'lıeden sonra saat 13 d.e &:lr11;eeide ıİnhisariar Memurin kur- }Zl ır er ı. oy ır gorumu a Kuıvvetini gece sen kendin 1.çiD 
Kandırada zavallı bir kör t1e 111a. bioasmıdıa btr i:mtih&ıı ya.pıla.cakL&r. hm .. .A.raıbal'ara baıkarken bir ku.. ıknılfanacaksın.. •• 

sağır leci şekilde yanarak Akhisar HükUmet Doktorluğu Z - Talib ol.anlar bir dilekçe, evrakı (ln'ÜSbite ve iki fo4:o.trafla birlBde 7a4. pa araibasrru:n üzerinde iıPiri w, - Beıyim, baJkımsııı insanJarız 
öldü ve Emniyet Komiaer 1,ıeırt idbemi'U müracaa.t etmel.idider. <~~~.,ç bir adaım )~Özüme Hi~iıı Ne ydıyoruız ki, can boğazdan g~·: 

S İm , .__ __ ,., d .ft.J•-- .__,_ 
01 

• mı. Ve, taınııd'ııg:nn, her vakit ara- l:i:r. Kıuruı e~ bu !ltadar 0ı ........ 
İnnl4 (B1m!lli) - Kandıranın S .. m.. Muavinliği - t:iJıana ruuıelı: lstiyeruenn asatuıa ,_na Ye--· ..... a b b' A.:.;;.;_ H lil B" b ....... nıı:ıJ.an laz11Jıubr. asıına ~uı.lıı;uu. a ....... ız. una Şöy'lıe hi:r yemiŞ CJçımi.ş olsam ~ekt 

ŞeYh divanı Aksular J[öyiinden 331 do- Akhisar (Hul'usl) _ Hükumet A _ Eu a.z ilk tabsillnl. bitlr-mi'J olma&. , 
1 

Araıb Ha·l~l. d.enz. ~W:Ucud.ür .. A- taşıma: dıeğil bir ~rdem. bir yere o. 
tıımlu kulatı satır ft rözü kör olan İs. tabibi İhsan Yalkın nıaklem. Naıllıhan raba lkıen.c:h;ımııın değıldı.r, fılkaradır. mu1 .....11.gvım .... 'lhf y..,.-~ı-a;;pı odoo 1• .. _ 1 B - 20 :raşıtııdıao afjafı. •e 40 ya._,ındao yukarı obnaımak. uruıı '&'"' ,..,.Llıl'i.. ... 
mail otlu Cemal l.smbıde bir zavalhnm

1
k.aza.sına tayin ve Nafühan d-0kroru C _ Vazife lf&Sm1l mi.n1 blır hali bulnmnama.k. Qtu:z yaışııJl'dıa kadar var yoktur. kıe!lle6inden Beıyazıd meydanına g& 

geet- sa.rast. tutmuş ve alev alf'Y yan·a·n da buraya nakled~lmi~ir. İhsan Yu··z yı'rm·ı· 1..:101.u~- d'"" ı...;,. ya"""'a.. t.iıııirim va!l!laıh!. 
x... d~ f t blr .-ud ı D - Aıııkerl:l.ğin\ ya.p~ olmak veya miiıeood tııulunm&k ~ blUuusa h.er Uct .1\..1 >A <;"Y v-. u ... 

ocaı;... "7"'~ ec ~ e "13RlP 0 ·Yalkın me91eğindekl vukuf ve dü- dır .. Boyıu TV'lıQl1 vı>ır'-...:ıedı·.... Dedi. haılılıe ü son yoldamt.bnnı nlifu!I cüsıta.nma ks.ydettlrmlş olmak, ı:---- J --ıı.ıu • 
mm.tür. rü11tlüguv .. ve vazife9everliği ile 'bura.. ' _......._ b 1 s .... .Aıma.n, A'".J..•""" .. p-1...ıı:· .. ·anı bu'-- Mürac--- Z4.3.9ol2 gli:nö akşamına lı::a.da.r ka: ul o :unur. « z.,..,.. ı•ıdll1..... c::ıo;ı .v 'l 

da bihakkın sevilm i şti. #----------------------------- muıştıum. Ta !kendisi bu, Halıi.tl A-
Akhiıarda vergi tahsilatı Emniyet Komiser Muavini Züh- rab kııım.asıı haıfiıf çiıkolılta :renginde 
Akhisar (Hu•usi) - Kaymakam tti Tınaztepe Muğleya tayin edilmiş Devlet Cenizyolları lşletme Umum idi Faıkaıt elli aıyakıb bir Aralxiıı. 

bu hafta maliye ve hususi muhasehellve yerine Mani.ndan Ahmed gel- Ne kadar sevindiğimi tarii ede.. 
tahsildarlartnı toplıyara.k. bakayamiştir. Müdürlüğü ilanları mem .. Böylesiniı, hem de fu'kara • 
vergilerin tahsilin.de tekasül gös -1 sunı nerede bu!J.acaktım. Derhal A,. 
terdik.lerini. ha!bu1'i toprak ürün • imk.8nları olduğu halde lüzumsırz istıtnye Faıbl'~iıamıza !laD·a.tuıda mahir, ınhhaıtli ve ~erJ.ltiDıi J'B.Pmış bulun. raıba, yolla.nclım. .. O. ben arabaya 
lerinin en yüksek fiatı.nı bulduğu hu tevkif müzekkerccri ke&tirerek hal. ma& üzere; bi.neceğiım za.nınile hemen buyur 
ytl içinde köylünün borç ödemek kı ve devairi zorluğa maruz ~ıra - (6) cemi tn.şajye; (5) gemi mark.anı'os, (3) modelci; (5) denls işler~ etti. ~ağlı indl.rdiım .. Ve, ara.nuzdıa 
için tahsildarları beklediğini söyle- k.acak tahsildarlara İşten el çex.tire- anıbT ~; (5) rea!m üzerine mar'.ka edetımr deniz tesviyeelsl; {3) elek - şöyı)-e bı"lr lkcınuşroa OOl'a'.Yan etti ki, 
miş, vazifesini ihmal eden ve tah.sillceğini ilave etmigtir. ttlkçl; {l) bobinci usia-Oı a.lıııacakta. istektileı1ıı m.ünM:a.atıan. (3320) tarihtir: ..,,..,.,, ~~ 

( Aıbı&I var) 

Çocukların sıhhah 
<Bas tMatı 8/1 deı 

derdlerine dalmış aevimsiz bir maa' 
zara gösterirler. 

Geç yatanlar eahahleyin geç kalı 
k.aı'.lar; büyüdükleri zaman da bıı 
fena i.d'etin zebunu kaldıldarınd-. 
her iıılerlnde bu geç kalkııın ma ~ 
zarratını göriı1er: hiç bu iı gelitf 
ııiW=l ~ırakıl.ır µıl ? . 
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SON 

,-BEL.FAM~ 
~ B E L ı-· A M : Sıhlıa.t ve İçU. 

1 maı Muavenet Ve:kaleıinln Yül<. 
sek tasdikleriyle vücut bulm~: 
EKSİRDiR. Bir defa kullanmak. 
la cildinizi l'ÜıelleşUrir. Yüzü. 
nüzde hMll olan kırL5ıklıkları 
derhal izale eder. B U L F A 1\1: 
Kullanmakla. dalına genıı kab. 
bilirslak. Güzel ve 4'ınşıksı;ıı blr 
cilde eahtp olmak fstJyenler, ha. 
rikalar )'U'atan 

- BELFAM'ı 
kullanmalıdır. Satllf Yeri: Bah. 
9tk-.>1, Meyda.neık, Vakıf Uan 
Cadd~ So. 17, S. Hürba4. ' ~ Müflis Lüsyen Jüber lflAs 

idaresinden: 
M~ Uikacbır oldutıı bi Kollek

W ~ ~ ve Beledi. 
)'der Ba.nbemdalıt paralar üzerine ba~ 
~ tlU'af'lndan açılan istihkak dava-
...-ına müdabde veyır. iptal D\CSP.lelerinJ 

tetkik ve İcıab eden ka.raı'la.r verilmek 
ve masnal li&ım ıefirse bu da temin e. 
clilmek ibrre abeaJddann 23/3/9«% Pa
ıııa.rtesıı l'iınu s:ı.a.t 13,30 da tsıtanbul 
Dd.ncl iflas da!nsfnde hıı:ı .- buhınmJıları 

a>a.ca.kh!:v relıned!Jden taktltrd• basıl 

obrok ncliooden idare hiç bir mes'uliyet 
kabul etmiyecetlnl blhnelerl için llan 
olunur. (1156) 

ı• ACELE ECZACI 
IBAYAN ARANIYOB 

i ek ''1U:i~ttt- bir ceza.nenin ül:ırc 
mes'ullyeüni üzerine ııl::ıcalt yeni 

rndldebdcn mezun diplomalı bir 
et'acı bayuna ihtiyaç vı.rdır. 

Müracaat: ner~füı 6aJ1 t 3 - 6 ya ı 
kadar Ta.htakale ead. 41/43 Can 

baharat depOML _, 

(TiYATROLAR) 

1 
lıtanbul Belediyesi 
Şehir Tlyatr09u 

, Tepebatı dram k.0ıam3 ır.da Bu aktam aaat 2 • O da 

PARA 

1 , __ Askeri vaziyet =ı istiklal caddesi komedi kısmında 
ÖKSE ve SÜKSE 

ıf Nisan Cumartesi akşamı aan'atkar 
Hazım Könmükcünün san· at haya. 

hesiz bil ~bebl.edlr, ki S"t;çen Mayıs ayı tının 25 inci yıldönürnüdür. 
zarfında tnrUiz inıpara.ıorluk kuvveı.lc- ................................................... . 
rlni El 4eyiada mağlôb ederek t.ekıv 
~ır hududu cla.hUlne \l'C'kilmete icbar =So=n=P=ot=t=a=M=a=tbaaaı==: 
eden Rommd ordusunu ıracı derecede 
takviye \)derek i\lısınn Jçerilrriııe sevke. 
dcmemlı,ler, blı- ta.raftan şimali Afrika 

Ne:srt1at Müdürü: Cihad Baban 

SAHİBi: A. Ekrem ueAXLıon. 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 

İcabında günde 3 kate alınabilir. 

-· , __ ___.. 

N ~ f_ -t_rl 
. ' 

'11' /(__ .... 
,,, 

'--Evet amı:a cereyan sarfiyatı ıçın çok para harcamalısınız l 

- Hayır hiç de öyle dağil: aksı ne i biz paradan tasarruf 
bıle adıyoruz. çOnkO eskı ampullarımızı TU,NGSRAM IAm· ' 
balarıle degıştırdık. Bu lambalar ise, güneş şuaları gıbi ışık 
verıy2rı~ ve cereyanı çokça tasarruf edıyorlar. 

G).' 
(llaftarafı 1 inci aayfada) 

nn. İlacyan SomıaHııt, H•beşlstan n 
Br.itnde bul..unak&a olan İtalyan ve 
Jttli muhlaı Jtavveünden ~ıı edilecek 
ldıa- hareket onluŞUnu 4iıb:ııali Habeşis. 

t:.mılan ve p.rl>i Erit.reden Ukonce lıı. 
~ - l\lllW' Südanuıın merkezi Hartum 
bltikamdinde v' ınuteakıben el(: ~U v~-

ildiminde hareki.~ı pçle~n yaz ay. •• 
!tisi d.ı.hilin4eıa şimale lotnı Kahire i. laıtnaı cUmesı ve diter t&raıtaıı bütün _.••••••••••••••••••••••••••• .. llııı. su M ER BANK 
=::= ~ e::ıec~'::1~:~ ökatlerfnt 

9 
Qman leni Mşlamı, o- ij\i DAKTiLO iLE BiR KAYIT VE I 'y R 

~~ı:~e:~~m::ı veço~":; ~etis;;·~:~~.::ln~~: :::;; DOSYA MEMURU ARANIYOR E L i M A L L A R 
olıd.utu cibi kendileri henuz Dılnkeııı( meseltft!ni ltiıtiiıı )'liiı ~ınd;ı., hatta : o ı 
mat:'11>iyettuin ağ-ır tesiri altında bu. harek~ imki.n veren kış nıcvsimlnin p AZARLARI M ESSESES NDEN: 
1 _.~1 t.eıcra.r ,.aklqmata başladıih maıarc1a Ank:arada 1..L. mü-.,_ ... _ --•· ... ırılmak iiare, eısk1 ve 1enı razı 11e )'&.. M T S 
anda.klarınd.an •e 8i.~k Amerika ....- ......,........, ~Lp " üesseaemiz a§ra atıf Mağazaları Şeflikleri için 
yardımı da da.h1 ba.şlama.mtş oıduğun. da.~i ihmal eyle.~rdir. :ı:ılmış t.ürttçe müsveddeleri dotru oluıyabiltp yanl1$Stt olarak :mak.ine Jle MEMUR LINACA TIR 
dan ttalyanların yapacü.lan böylf, kom_ Incllteırenhı Dünkerk matlüblyetln. ~ muktedir bir daktHo Ue, alma.:nea ve h\C'tlizce lisıan.lanna tyi vi. A K 
bine bk- hareket hem mümkün olacak, denbcri arllk l'erdll clbl keıııllslnı toP- kıf, dit« bılr da.kWoya ve Ucari miiessıı'.l'lt'ls-de mulnıbent ~rinde kayıd 
henı de bıınln 

0 
andııki durumunu l>el. lamı$, Biri~ Amerikanın, hl\.t.ta inı:-il_ ve dosya memorlutu ,.apml$ ve bu işlere bihakkın vukufu olan tecrübedide 

ki cM- )tihVtt devletJ.eri lehine çevlrcbl- terenin bir müttefiki b'le cılmuş ol. a bi:r kayıt Ye dosya 1Dt111uruna, ır.cele lhUyaç vardır. Daktlloluı.J.ua taUb 
leoelcti. Bu hart'kf't.hı m.liınJ.ün ola.bile. ya.pa.mayacatı derecede ı-enlş 1ardım_ 1 olaınfann, ken.d.ileri brafındJln mak'ln(' ile ya~. kayıt ve do ya mflmur-
«-lbrin en ırn.vetı.i delili, 

0 
mnı :m I>tık l:ıra ıbaşlaauş Ye Jaı>0nvanın ıla Uuk- hığuna talib olanların da, kendi el yaı;~ yazılmış, mufas9aıl hal tercüme-

d'Aostanın ufak dencbOeeek bir kuv. 
vctl~ vf'! p!'k büyuk bit- ıtolaylıltla fng-lllz 
SomaHsint işcar ettirebllmlş oııua. .. ıdır. 

dotud:ı ve Pasifiıte harbe müdahalede 1 kır~ doturn tarihlerini W' b.irollllerl a.&gari ucret mlkdannı ve adteıderlaıl 
çok ~eıcfkm1ş ol.dutu ceçen ıw; mcnhnl z k~tmek ~ ~mdl)o k.ada.r ç•b mış olduJ<L-ırı yf'liel"ikın verilmiş Bonscr-
ba.şhm&ıcında Almanya, SovyeL ordu~u. vbıleri ~Na, birer suret.ini de eklemek şa.rtile, (A. B. C. D, rumuzu ile 
nun şiddetli ve devamlı mukabil hare. Posta Kutusu 1'76 • lst.anbul) ad1':~ne acrlıe l'i>ııdermf'leri, 
ketleri karşısında 11Şnca cok &J.;ıntılı bir L ~ 

1 - Türk olmak. 
2 - Askerlikle ili.fiği olmamak. 
3 Tam Sıhhat hahinde bulunmak. 
4 - Yapılacak tahkika.t neticcainde aicif ve aciyesi itibarile h iz

mete alınmasına man i bir hali bıilunmadığ1 anl:a~ılmak 15. 
zımdır. 

Yukarıdaki şartları haiz olup Mağaza idaresinde ve tıatış işle
rinde t~riibe sahibi b4.ılunanlar tıahsi) derecelerine göre tercih edi
l T. Müracnat edenler arasında muvafık görülüp de tayin edile
ceklere 120 liradan 170 liraya kadar ayılık ücret veril•C'.ektır. 

Fakat, • eımack şbnaJ.i Afrikada.ld 
İtalyan lnıvvetleri başkomuLa.m olan 
l\b~I Grazyanl herh&lde bu hususta 
Duk d'Aosta ile anlaşmamış olacak, ki 
bu hareket hem icra cdllemeyerek İn
gilb:lertıı ea mtihlm ve en hayati IJlr 
reçfıdl olan Sıivey'1j kanalı • Kazıl deniz 
sahası keSilemeınlş, hem de bilhıdikl 

gibi harckit İtalya Ye dolayıslle Mihver 
için mzkiıs .-- şekil alank Alman kuv. 
vetteruau cenulıti tw,a ne binlkte şi. 
mali ACrikaya dahi cönd.erllmet.lnl lcab 
etımiş ve hat.ti. ill&"lllzterln mütemadt 
~le!'tnden cesvet alan Sovyet Rus. 
1a lle Mlhver deTleUeri a.rMtnda ltlr 
bari> vadyeU hun.le celml$tlr. 

vaziyete ddşmüş olduğu lçl.n belki bu 
!llnıtle harekt'M.e Tc İn:illzlenn So\·yet
lere yardım maksadfte girişmiş ol.ıluk.. 

!arı tıaanııaun tevltd eyU,rebllecetı ilk 

a.tır netkdwe katb.nma.\ta kendi hcsa. 
bına hakli !di. Fakat. Ge~I Romme
Hn p.yret ve mehar<'Ule lOK!Hz taamı. 
zu kınJdıktan, hat.ti cf'Ti bh pü kür. 
tulüp Blnrad 1'e Deme ikinci defa ol:l

rak fet1rdad edildikten, Japonya, "I t. 
kinc1ki.nun H2 de malüm olan munf. 
fakıyetU $ekilıde harbe clrdıkten ?e en 
rdha~ fal1' cephestnd•kl bdYu1t SoyYeıt 
mı*abil hareketleri bir dereceye kadar 
tesirsiz kaili' l'ibJ bir bal a.lmata ba.wla

dıktaa sonra Rommel ordwıonu l'ene 
icabı Y~lll~ i&kvlye etmemdde Ye ,a. 
ponya.nm Uzakdofuilil buyUk ıe~lml« 
f06tt>ren .battke~rini müessk bir ıu
ro&.te desteldemenaelde Alman,ya aeab:l 
&"ene haklı •orıileblllr ml? Sıadeec blr 
1evkulceyş looelemesi yapınış olm.ı.ll ü_ 
.ere bu sua~ elbette, mıyır •b'e cenb 
v~recetlz. 

lstanbul Levazım Amirliği Sabn Alma 
Komisyonu ilanları 

İ9teklilerin 1 Nisan 942 tarihine kadar Müessesemiz Zat ışled 
'9 seviıine müracaatları. ;I 

insanlık ba7atınd& oldu,tu &ibl bu 
loııanla.rdan miirekkeb olan m.Weüer ye 
ol'dtdarın ~terine karşı yapmakta 
oldı*lan harttlft'de de bir hat& bat.an 
PClk ~iış n.rarlar husule ceünnn. Fıi. 
kat, buıan da bö)"le bir ha.tanın husule 
ce~i'l ıaeUceler pek fa.ıJa. zararlı o
lıw. İ.,ıt-, 'b&hl mnzuu etmiş oldutu_ 
muz hareket nette~ d.e hıı.1 b~hle 

oknaş ve ö1le dcnel>llir, ki sırf bu yuz. 
den bu harb uzamış, l"lllıllıemlıs ve ikin. 
et Dunya Baı1bl b.aUne tnükal tyle. 

mfatl:r. 
Ancak, Mllner ck-Yıeüeri ve bilhassa 

Alnıall.flL her neclf'nse, bel.ki de Sovyet 
Rusyanuı e.nctn n sonsuz ste.&>ltri için. 
de yürüyup llededikçe artan pçliikle
ün kecıc11Je:rin4e husule rettnlltl clerln 
kafcıtarın tesbile; şima.li Ai'rikadan 
Mısıra ve SiiTeYe Jıanalına dotru ~apı_ 
1acaık bir baıftbtJ daima. Suool, haU& 
iıçiincu pl.lnda bir hM'eket addeyleınek 
CJknnde labk k&JmışJır.rılır n hle tüP. 

2 - Atbntl& haı1>1ae ıellace: Al-
manların, baz• İtalran 'denin.Jtı&armın 
mua.veneUerinden ıle lsüfa.de ederek 

orta Te prbi Atlantllde ~lla cemi 
btllelerlne karşı otan raa~·etleri bilin.. 
dltl tanda df'Vam etmektedir, Fak&t, 
dlkka.te çok 1&1an olan nokta, Alman 
denbıaltllannın bundan Ud a.l" &adat eT. 
ve! ...,-ki AUantik sahaaındal 1a.nL Bir. 
~k Aırıet'ta taıil ahllleri dolayların. 
da l'll'tıim" oldmlan barekeüerla, blda.. 
7e4'e h'° ...... e41ikeıeyecek ılcrecıe4e 
buyuk aet.ı~ıer vcrml$ ~a' 

Sara.oevinde birikmiş ola.o 40 ton kadar n sabunlu kösele kırpıntısı pa.. 
!W'b.kla sa.l.Ua.oo.ktır. .bıa.ıesı 23/3/~42 p-.w,aUı&I &"linu saat 14 de Tophanede 
J,v. Ami~ saıtmıaJma komlsyonumla. yap~ır. Ta.ıunln bedeli 4000 lira 
bt'i ı.embıa.tı 600 liradır, Kırpıntılar Topha~ 8al'a9evinde g0ruhlr. is~klL 
isin bellJ &aatte komisyona celmeler. {639-3;J'73) 

Belm" kilosuna 43!'i klD'~ tahmin cclDen 20 ton lııadM pen~ köselıe alı_ 

nacaltt•r. Pazarhkb eksiltmesi 25/3/942 Qaqamba cimli saat 14 •e Tophanede 1 
bt. Lv. Amirlftl tıahnatma komisyonunııa 7&pdacır.kt ... İateldüerln tekıif ede. 
edderi mlkt:M illır:rbıden ka.t'i temlnatb.ri~ beDI Y&ldıUe komlayon1. celmelerl. 

(640-35"14) 

Beklenmekte olan 

POI<ER 
TRAŞ BIÇAKLARI 

gelmiştir. 

DİKKAT: iatanbttlcla. l ad«'dl S kuruştur 

• 10 adetlik paket 45 kuruştur. 

Taşrada: 1 adedi 5. 10 adedi 50 Jturll(tur. 

Behec" kilosuna 93 kuruş tahınhı edllen 45 toa sıt .. eti alınacaktır. Pa • 
arlı.klıa eksiltmesi 20/3/942 Cuma cünıi .. t 15 de Tophanede 1st. LT. 
Amlrliii •t.nalm& komla.ronu.oda yapılacaktır. İlk &anbaa.tı 3138 lira "15 ku • 
tu.ŞC.ur. Şaı1na.m~ komisyonda corülür. Tall.bt.erin ltelll nJdtte ltomil1ona 

, ... - Sayın Doktor Ve Eczacılara-... , 
Halkımızın Dikkat Nazarına: cetrneleri. (631-34'5) 

Erkekti dişili 1"19,600 adet kuçük alümln1wn kapeol •h:n.eaktır. Pu.arııll';ı 

ekailtmesı 20/3/942 Cum:a &ilnö ııaat 15,30 ela Topbaned~ LY. Amtrrı;ı satına!. 
ma komisyonunda yapıJa.cıııkt.ır. Hepslnlntahmbı bedeli Z3J4 lira. 80 lııınış, kat'i 
teminatı 350 lira 25 kuruşt.Qr, Nümuneaı koınisyooda cörüliil'. Weklllerın bel. 
li vakit~ komisyona ıelmelerl (63'7.3531) 

ALKALiTiN EFFER'JESAN 
MiDE, BARSAK, KUM HAST ALIKLAıdNA KARŞJ 

Kullanılan ilacımı, bu kerre mevadı lptfclalyest l'tidltl cihetle mebzul 
miktarda Eczane YC Ecu l>epolarmda bulandutunu sayıdarımla an ederim. 

. A. NES'ET US..)IA.~ LABORATUYARI, İSTA?\"BUJ, 

ve Blrleflk Amelika denb Ye hau k111'- o.laltılarmua Amerikanın ıloiu kıyısı •••••• 
vetıeriııiu bu Alma.n denlzaltalarındall iirıerincle barS&.tm başla.ucıcuulanberi r 
tı&zılarını imha edebllmekle bı:raber 11.. 1ekfina bir m'7on tonu ıeçen lll tlca. 
m'İlllli oıan.t bııoların taallyetlerial OD.. ret TJIPSll W'2'mııs oldukları n bunla
leyemııııuıfi olmal:andır. 14 Mart tarlhH rtn loinde «00 kiaıar bin tonluk 5S ta. 
Abnan haısaııi teblltl de bu m!Uiha:r• n.e8'nln pe&.rol pmla olduiU ant&sıl., 

KUŞ TÜYÜNDEN--.. 

IWl Mi' cWUln.1 teııkll tA4ie 1Cl'Weclfr. lllaklıMIU', ki ~eu me1danc1acl1r. 
Geroekten, 9'u W.lite sire Alımaa 4e. K. D. 

YASTIK, YORGAN, TATAJt kullanmak hem kesenize n hem de 

sı.hhatinise 

faydalıdır. BiR KUŞTOYO YASTIK 2 LIRADIR 
Ya.stılk, ;rorga:ı.lan da pek ucuzdur. adres: isunbuı Ç:ı.k.mak:ılaı". San. 
dalyacilar sôkait ömer Balıoııu Kue TCl)-ü fabrikası. Telefon: 23027 


