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ah ki 
haberler ~

aıadıstaa 
bagtla 
cevab 

·verecek 
Crlpps'in latanbula geldiği zaman Y eıllköyde alınmlf bir resmi 

Ülsere çare bulundu 
Yumurtalık.itin çıkan bir 

hormon maddesi hastalığı 
kat'i şekilde iyi ediyor 

Yazan: Profesör doktor Sadi Irmak 
Almanlar: ''İngiltere 
Hin.Jistanı top ağzında 
kullanmak için ma

nevra yapıyor,,diyorlar 

[Profesörün mide çıbanı dediğimiz ülıerin yeni tedavi ıekli hakkındaki fAyanı dikkat 

SOVyetler . rBlJLGARiSTAN"'' y~~ısın• bueün 3 üncü sayfamızda bulacak••n•zl 

a~.-k~ı~ RusLARA iLANı b~r~~:c0c:::~'"3~" (ADii ·Kabir) proıeıerini 
~~;;~~;y;,:~i~ ıH!~~e~~:~~~a~~! ~~~!~:!~~~~:~~~i1,~ beuenmiuenıer haftlı mı 1 

Yeni D&i, (A.A.) - H ind re. 
islermin Cripps'in tC'kliflerine vere. 
ccklerı ceva!S bu akşam yahud yarın 
beUı olacaktır. 

Teklifler l llndlileı tarafından İyi 
karşllanmı~tır. 

Bu teıklıfleır ı n «Vadel i b ir çek ıı kıy 
metinde olduğu tebarüz ettiri lmekte 
d ir. Bu Çdk İ n kıymeti m enkezi hü. 
kiımet ın bir &lin verce ğ i bedel ile 

il tanlll harbe g' receg"' i meÇhul bir ccısed bulunmU!ltU. 
ş" ddet kesbetti Dün Morgu .ziyaret edenlerden Mimarlar arasında anket açtık 

ölçulecdldtir.> denilmekıdir. Londra. 31 (A.A.) - Rusyadan 
1 

anlaşılmaktacıır iki zat, ce&edin kendi akrabaların. 
dan gümM muayene memuru Mü

! • nir Günere aid olduğunu gömıüş • 
~ Londra, Bulgar milletin· !er ve keyfiyetten derhal zalbıta ve Hind'lıfeT Hind:stan '.kt.b' nesin in gelen ajans h!!..berleı ine göre Rus. 

m üd a faa naz ı rlığ ı nı istemektedirler. lar 48 saat süren lbi r mu..lrıarebeden 
Crı pps hatb esnasında bunun ım sonra Smo'teırdk civarında bir bölge 

L:ans z olduğunu göylem · şt' r. 

i deki durumun değişmedi- (Devamı 4/Z de) 
: ğini, halkın Ruslara sem

pati gösterdiğini iddia 

Sedad Çetintaşın mütaleası : "Kazanan 
projelerden birisini stilize ederek Türk 

tarzına ifrağ eylenıek lazımdır,, yı istirdad etmişlerdir. Via:zıma' da Almanla .. ne diyorlar? 
dahi Ru~aır daha bir m~tar arazi 

Berlin, 31 (A.A.) - Almaın ga. ediyor 
zeteleri Cripps'in tekl' fleri ile met- ele geçlrrnifkr<fir. 
gı ı.,ulımmakttoadırlar. Berlin Har'koitaki Rue tazyikinin 

Deuttııche AUgemeİl'e Zeitunp; ga ağır olduğunu sdylemektt'dir. 
zete~· lngiliz!oerln 1942 senesinde Vit1İ radyosu bu şehrin çevrilmi~ 

Ank'ara 30 (Radyo &'azete. 
ai) - Hitllerle Kral Boriı ara. 
sın.da yapı1an mülakat hakkında 
yeni bir malumat alınm.am .'Ş 
o1ma.kla beraber; Bulgaristanın 
Sovyetlere kar~ı hube gircce • 
ği anlaşılmaktadır. 

böyle bi şeye teşebLüs ett:l .. ler ini oıtduğunu lbildirmİştir. • 
görmek ae hayret e't..'Tlemek 1;1zım. MoAova, 31 r A.A.) - Bu sa. ! 
geld ' ğini yazma~tadır. . bahk i Sovye.t re!mlİ teb1iği: ~ 

Bu gazete. Hındistan kaba bır 1 C h ~ d d wi 'kl'k bn 1 : 
mane'o ra karşısında bulunmakta. ep 0 er e eg şı 1 0 am ~ • Yarı edmİ uDnes\\ gazetesi; 

Bulgar • Abnan münasebetleri 
hakı'kında yazdığı bir ımakale • 
de; iki memleket arasındaki aı. 
kı doetluğun bir kere daha be. 

1 r. 1 Ll'n:d ' w tJr, 
dır. ng . zer rıl ıstnnı top ap:ın. . • 
da kuDanmak istiyorlar demektedir. Vıfı, 31 (A.A.) - Staraya Ru96a 

Berliner Bömen Zei tung bu hare da muıhal"ehe peık büyüBt bir ,iddet 
ket in çok ılcaba bir aldatma manev. kesbetımİştİır. Her ilci tarafın kuvvet 
rası ol~uğU'l'lu tebarüz ~~rme'ktedir. leri müsavi olduğundan muharebe. 

nin neticesi belli -değildir. 
( Devaml 5 inci sayfada) 

\.. ·············································"" Cripps'ln 
JIDI 

be1anatı 
"Bütün Hindlilerin Ja· 
ponyaya karşı silaha 
sarılacaklanndan . . 

emınım,, 

«Hindistan bu harbf! iıtiralı 
etmekle hem lıendiıini lto
rumuf olacak, hem de iatilt-
lcilinin temelini atacaktı,,> 
J.ondra, 31 lA.A.) - Criııps Hindls. 

bnda Yeni Delhl tehrhıde yapmış ol. 
dutu teklifleri izah eden yeni beyanatta 
bulunmuştur. 

(Devamı S inci sayfada) 

Fra.,saya yapılan 
akı ıda ln~iliz zayiyatı 

Londra. 31 (A.A.) - Saint Na. 
zaire akınına İştirak eden l°"iliz 
kuvcılerinin ôlü, yaralı ve kayıp 0 -

larak zayıatı 100 kadardır. 

Milli Şef 
Berlin Flarmönik 

orkestrasının konse· 
rine şeref verdiler 

Ankara, 30 (Hu:susi) - ~~r
lin filirmonlk orkestrası bugun, 
öğleden sonra Konservatuvar 

.alonımda bir konser vermlt • 
tir. Milli Şef konseri ıere~en. 
dirmltlerdlr. Baıvekil, vekıller, 
parti ıenel .ekreterl, ~d~ 
Papen ve cüzide hlr davetli kut. 
lesi konserde hazır bulunmut • 
tur. Konseri müteakıb bir çay 

Askeri vazi1et :ı 
• 
lngilizler için çok 

mühim bir siyasi ve 
sevkülceyşi mesele 

Yazan: Emekli General K. O. 
Bundan evvelki yazımızda Pasifikte 1 fadır, ld Japon ana vatan aclal:uına bu 

eaulı bir cldiıtlklllı olmadıtından ve kadar yakla.şa.bilmlşlenllr. 
Birleşik Amerikanın beklenen bu:rük de. Cenub batı Paslfikteld Japon deniz, 
niz müdahalesinin de pek yakın ıörıin. (Devaml 5 inci sayfada) 
mcdltinden bahsetmiştik. Bu yazıyı ••••••••••••• ...................................... . 

yam.ııımız tarihten bir :ıio sonra oku- [Dü,ünceler J 
tlutumu:r. bir Vaşlnıton t.elııafının, H.t_ 

nl adalarındaki Amerikan Pasiflk do. 
nanmıu;ına rnensub bir l.eŞtkkülün Ha. 
nl _ Yokohoma denl:r. yolıı uzerinde bu. 

Her belediye İzmir gibi 
düşünürse lstanbulun 

. hali nice o. ur ? 
ıunan ve evvelce Blrlfo_şlk Amerikalıların 
mandası altında iken bu defaki Uzakılo. 
i'u harbinin ilk haftaları esnasında Ja. 

Üç beş tüccar istanbuldan kalkıp b
ponların iwaıı altına. ıeçen \\'ake ve 

miu slcllyorla.r, mak.sadLirı orad.ın ıı.a. 
!\larku.'i adalarına bir baı;kın yaparak 

sabbk hayvan ~a.rik ederek bur&7a 
denizden ve havadan attıtı mermiler ve 

ı~ek. 
bombalarla bir hayli zararlar hutult' 

set.iniltinin bildirilmiş olmasına ratmen 

Paaflktekt bu umumi alntejik durum 
cle~iş delildir. Birlt!1lk Aınerlka de. 
nlıi kuvvt'tlerlnin yaptıkları bu yeni ha-

reket mahiyet ıtlbuile, bundan evw•ı iki 

defa ıuarşal ve Jilbert adıllarına yapıl. 

mL, olan altın ve baskınların aynldlr ve 

Allaha şükur izmlr el&n imkan nisbe. 
tinde bolluktur, aranan hayvanlar hu -
ıunuyor, alınıyor. Fakat U.m yola çıka. 
rılaoarı sırada mesele belediyenın ku -
laiına rldiyor ve belediye dı.Vıünüyor lı.i 
bu hayvanlar iımirln malıdır. or.ıda.n 
çıkarsa İrmlr et bakımından d:ırlıb dü
&ebilir. belediye bu mulihaza ile Jıay -
vanla.rın sevkinin onune ıeçlvor. 

bir taraftan taciz, diler larartaıı fırsat. İzmir bakımından iı.mlr beledlve • 
tan bilistifade bu yol ürerindt-n dahi Fi. siııtn yaptıtı dotro. vazifesi orayı dıi -
llplnlerde dayanan Amerikll • Fil'pln 

kun·etlerine mahsus malzeme ves.ıirryl 

hamil iki nakU3 e ıeml~lnl Fillplnlere 

şiınmek, pahalılıkl.an rslrreınek, onun 
)apt.ıtı da bu. 'Yalnız :?ter her beledl)e 
lımir rlhl duşunıir, mumsik dınranırsa. 

kaçıra.bilmek raye ile gene hafif kov • biz burada ne yaparız? 
i kmbul bujday )eti tlrmt'7.. vetıcrle yapılmıştır. 

Bu sonuncu harekl"tln bir hu u lyeU koyunluil hay\'an. me;>va yetiştirmez, 
ıozunıuz Anadolumuı.dadır. oradan da 

daha vardır: Wakt' ada ının 1400 K . ka- mal relmlyecek olursa halimiz nlce 0 • 

dar şimal bat.ısında )»ulunan, ~1ıırt._~ 

adası l'okoha.manın tal<n l84ır"-,c-: 
cenub dotu unda bulun :ktadir '~e 

Birleşik Amerika harb ~ılıerl Uzak • 

lur? 
Bu, böyle olmakla beraber kaziyenin 

ziyafeti verllml,ılr. 

'--------------· docu harbinin başlanııcmd.ın'berl ilk de. 

aksi de sahibdlr. Sıkıntının istanbulu 
mustahsil yapması halinde 1'uıünkü 111. 
t.ibaal merke7.lerlnln halleri nke olur? 

Büyük. AtatüT -
kün eibediletcn 
mıuıcvi varlığını 

koş.muşlardır. 
Bu gece saaf eri bir 

saat ileri almağı 
unutmayınız! 

muazzam bir ma. 
bed halinde Tür • 
kiyenin kalbi An. 

kara şehri nde Ha. 
deiendi rmek mak 
ıadile .. çılan bey. 

Jürinin beğen. 
dığı üç pro1eden 
>i.r ' sinin Mu~afa 

Kdl1al neslinden 
yetı m i1 genç b r 
p'N)fesörünıüze a-

id olması hu k a. 
ra nda der n b r 

Bu geceden itibaren bütün mem
lekette yaz saatinin ıtatbikına baş -
lanacaktır. 

Bu gece saat 24 te bi.ııtün mem
leket dahilinde .aatler bir saat ıleri 
alınacakur. Yaz saatinin tatbiki do. 
layısile resmi daire ve mücsseısele. 
rin mcaai aaat'leri ve. ıar'fı-lerde hiç 
bir değiti'klik yapılm yacaktır. 

Bu gece yarısı saatle.Tinizi bir 
saa.t ileri altnağı unutmayınız. 

-- - - o -

Askeri ceza 
kanununa ek layıha 
Mecliste konuşuldu 
Milli Müdafaa Vekili 
ordumuzun çok kuv

vetli olduğunu söyledi 

nclmild müı:ıba • nı mnuniyet mu. 

ka mcmlekeıinıiz. c: ' b o.ımu'9tın. An. 
dle olduğu lcedaT cak müst ıba~ ada 
dünyanın her ta. k aı.dnan p roj ele • 
rafında da g.eniı rln foıoğrnflı:ırl ga 
b ir alaka uYandır_ 7.e tclerde ç k k -
mıştır. tan sonra san'at 

Bu sayede ., ve i kır a danılan 
d ir ki dünyanın i. m lz aras nda eser. 
çinde bulunduğu lerin lt- h ve aleyh. 
durumun fevkal8.. ind e birçok müta. 

deliği ne rağmen, l ealar da ortaya a 
en meşhur aan'at. ' tıtmı~tır. Bu cüm. 
karlar ırk ve mil. leden olarak bir 
liyet farkı göze't. ~ kısım münevver. 
meksiı.in onuna • lcrimiz jürinin be 
7jz makbereıa1nc ğend iğı her ÜÇ e. 
;üçTıerinin ydtiği Yüksek mimar 5edad Çetintat terde de en bü • 

kadar ruh ve mi.na vcnnek gayıet i ., yüğümüz. için kurulacak anıt • ka. 
le yarattı!kları eecrlcrlc Ankaraya <Devamı 47Z del 

Y nksek tahsil gençliği 
kOylere niçin gitmiyor? 
Hukuk fakültesi dekanı dün Eminönü 
Halkevinde mühim bir konferans verdi 

Ankara, 30 •ıı ·1 8 ... 1 'I ı · . İstanbul Üniversitesi Hukuk Fa- sinin ada'ka ik dinled i ği mühim bir 
, ususı - . ••. •• ec ısı . d ,_ f · · Haile "k 

buıünku toplantıı;ında 1941 mali yılı kültesi dekanı Ord. Prof. Ah Fua ~on era~ vermı~~ır. « in } u • 
muva:rıenei umıuni . k b :ı.ı D Ba...-il dün ~am Eminönü Halke- .c:k tahsıl gençlıginden bekled k • )e anununa a. ı ,.., • ID 4/% d ı 
fıkrasında deti.ştkllk yapılmasına ve za. vinde kalabalı'k bir gençlik kütle • evamı e 
ruri sebebler yuı.unden talıslllne imkan 111-~~"9"..., ____________ .__,. 
ıörülemeyen borçların terkinine dair 
olan projeleri kabul etmlşllr. 

Fevkalide halin, seh~rbt'rlltin veya 
harb halinin deva.mı müddeLinee askeri 
bir hizmet yaparlarken milli mudaraa 
vasıtalarına veya askeri ilıtlyaçLı.r.ı ta. 
allük eden taalıhud, imar, inşa, alım

satım, tesllrn.testlJum, nakil, ınııh:•faza, 

,·eya tev~I ılbl işlerde ııınmet, ihtilas. 
irtikii.b, rü~vtt veya hın.ızhk suçların. 

dan birini lşliyenleln 10 senf"den a ağı 
olmamak uzere alır hapse \ey:ı mlieb
bed ağır hapis cezaslle birlikte 500 ll. 
rada.n aı. olmamak uzere ağır para ceza. 
sile cezalandırılması hakkuıdakl kanun 
layihası c-öriışülmuş, maddede rurulen 
ekslklilclerln biUrllmesi için cneıimeııe 

verllınlşttr. 

Layihanın muJ:akereslnde mcb'u ları • 
mız söz alarak fikirlerini soylemlşler, 

Milli 1\lüdafaa Veklll Gencr31 Ali Ra.a 
Artuııkal beyanatta bulunarak alınması 
düşünülen bn tetlbir veslleslle orduda. 
bırsulı.k \'e rüşvet hi.dlseıerlnin hatıra 

bile retirllmlyecetfnl, ordumuzun c;ok 
kU\"Vetli bulundutu nu tebarüı. etUr. 

miştir, 

Al bey baba, fU balıktan bil kilo al! 
Aman evladım, 40 lira maaılı adamım, 
kodu olur! 

ıonra decli 



2 Sayfa SON POSTA 

•• e gun ~ Bizi beğenen dostumuz değildir -== = 

1 n giiteren;:;,-
Hin distana yaptığı 
J ek/Lflt.T 

"----Ekrem Uıaklııll _J 
a.pon ordusu bir elinde slln&ü, ö. 
bur elinde ıı..-kıil we~·atesl, Hind 

ı;.ara.} ınw kapısını araladı. 

~lgl ccçebllse, içen ı;lrcbllse, ~ • 
ruı le 1a.kuı lşlemclı ipek sedlnle yer 
&labı e yarın ııc liO) ler, bdmeyiz. .t'a. 
ıtaı. bugun eşitin obur tarafında., melek 
sima.sına. bllrunmtış, bulbul seslle dU 
dc;küyor: 

- Bir asırdır beklcd .,iniz. fırsat. a~a. 

tu111.a celdl, ey Dındhlcr elblrliil yapa. 
ra.~, sar.ıymı.z.a. yerleşmlş c>lan yabancı. 
11 kovunuz, tam zamanıdır. 

Bu tabiye Binn3n)ada, Somatraıla, 

~'~ teslrlnJ gosierın~IJr. Bir dil ve 
bir 'din kullan:m Asyalının duvuşt ya. 

\ 
• f 

bancı kaldığı, bazı )'erlerde de gidene Dostlarımız biz1 sevdikleri l~ln her yaptığımızı iyl bulmaya meyilli oldnk-Arlsf4>ya soruyorlar: 
karşı gelenle blrleştlf:l cörLJlmilştür. _ En i>i dostun, en azılı düsnwım kha!:ıir? lan ıibl, bizden liltur bckllyenler de biz! kızclı.r:m.:ık korkusUe her lşhnlzl al. 

I"nlmt Hindistan ne 8 rnıanyaya, na Eski 'l:·unan fey'iesoru etrafında buluna.nlaro bakıyor, sonra: kışlarbr. Yapf.ıihmız her etY 1Y:i olmayablllr, bu takdirde blzl lyl olmayan yol. 
Somat.raya, ne de Cnvaya benzer, ne dlU _ İkisi de burada de&ll, di)'or, bunlardan birlncfsl be.nim yaptı:UU şeyler. da ısrara sevkederck dolayısne bize fenalık yapmış olurlar. Bizi bef'r,nmlye.. 
b rdir, ne de dini. Bununl:ı beraber Ja- den hl,. birin! be"'enmlyen, lklnoisl ise her yaptığımı hoş bulandır. nln ıt.ze y:ıptığl hizmet, blzl beğenenlnkinden daha ~ktur. 
ponJa eski tabi~eslnde mus.rdır. ··.:=~":;;::,::.:

0

~~~=-=:,:;:s:.:.:;::~==:::=;;;:;.;;::::::~~;~~~~;:;,:::::::~~~;; __ ,;. ... -.-.-.-.-.... -.-,:.-~-~-i-':"-.-.-.-.-.-:.-... -,:_··-"~":";" ..... -:;·::::;:;;;;;)-Tok) 0 , Roma, nertın rad) o merkez. / 
le il ndln 5GO lehçesi il" ls.lklfU kon. 
&eri veriyorlar, bir ağı~dan 56!1 cem:ıaU 
ya.kl;ınJırmıJa ~ik ediyorlar, sanki 

il ndln ırlardan blma lıa) ırhahı, na. 
sUııı.tç diri er. 
ııwd ı bu ta :-eyi dinlese, doğru 

buls:ı. Hindistan ı.a saa.i lçiııde ö:ı aa. 
myında ö:.ı: halkı De yalnız kalır, 408 

m1l}'on nüfusu tutabilecek otan ne üç 
beş Jaı>0n· fırkasıdır. Ne de herhangi bir 
Avrupa lda.resl, faka.t Hindin liGO dil 
tonUŞ3n 660 cem:ı:ı.Uen müteşekkil 400 
milyon h1\lkı tsUklü.ı kon crlndcn zl)a. 
de kendi aile ,.e akraba dcrdlerl Ue meş. 
guldilr, büyük mesekyl, mu terek me.. 

leyi mUli eflerlne bıra.km~tır. Onlar 
n• derlerse onu yapacaktır. 

işte Japony > ı eçtiği l ohla, kullan. 

dun nari.ının ka -
dırllma ına d ğru 

odun tacirleri biran 
evvel bugünkü şart
ların tadıl edimesi 
lüzumuna kaniler 

ya 
m vk· 2, i inci 

r Ş.Z J 

ci 
vkiet 

ılac k 
Amerikaya ısmarlanan otobüslerden 9 u ile 

Romanyadan bir vagon bandaj geliyor 
dığı biJeyl k:ırşıla)an en buyük zorluk Fiat ~abe Komisyonu, dün. . 
u nd t.anın bu, dt1l'Umudur, lngntere. kıü ıtoptantısında toptancı odun ta. Elddt.rik, Tramvay ve Tünel İş. mdkhr. . 
nln kenıll yolunda ısurade edececı toı . l . . vı..,ta k dı'nlemi .. ve 0 !etmeleri idaresi tarafından bir müd' EJdl..-trik. Tramvay lda~i bu a.y 

cır erını ç.ag .. Til " • • • lb d · iba ş:-ıı · ila et 
da gene bu vaziyettir: bid I ka!d ıfrn det cvv~I Amerikaya aıpanş olu - aşın an rt ren 'il' ye v en. 

Japoll,)a sesini kuıleye duyuramaz, dun naı'kının . ırı. ip .. ır :~ nan oto'bü:!rerdeın 9 unun ikmal e. A!ksaray, Beşikta~ ve Silahtarağa 
kuUeyl ba- nokb. et.rafında toplayamaz. m~ h~:ınd 1 tetkıkler ıçın k:~a~ <lildiği şehrimizdeki nlakı:ı.da:rlara .depolarında. da elektrik ve tr?m • 
tngtıtere ıse kutıeyle :ınta m11:ı. mubtao rerındcın iza!ha.t almıştır. Odun . • 'bildiri'lmi~tir. Bu otobüsler yakın - vay işçinerine eıcak yemek verılme. 
\ieğildır, KüUe)i sevk ve ldıı.re edenleri ormanlardan odun.~ mev~ımı.. da yola çıkaırı1acak ve SüvC(Yş yo. sini k.aıarlaŞtl.'rllllştır. .. 
bir nokta. üzerinde b rleştlrebıoı e, hu nok nin tnm bu aylar ıçınde oldugunu. lu ile İ&enderu;na getirilecektir. O. Jdare, bu d.ört <lepoda hergun 
b ne kendi menfaatlerini telif edebUse, a.ğaÇlnr ya.praklandı.ktan sonra. odun otobüsler 40 kişiliktir 2000 e yakın işçiye yemcık VCTıC • 

bu, onun tQin bol bol kfıf dir. Esasen kc::mıen~ ~ ~lacağını eöyl.7 • Diğer tar~ ftan Ro:Oanya hüku • cek, .bu y~lerden vatman ~e bi. 
lngllterenln l5l dlı;i faıb bir Gl:Y de.,;fl: mışicrdır. Bugunku şartla.rın mu - meti efe evv.eke sipariş edilen ban. letçileT de ııstıfade edecek[erdır. 

Bedelı mukabil nde tabiı ka)nak :ır • nasib ıckı1d.e tadil ed~lmesini ve dajludam ibir vagonunun daha -- ,,___ 
dan dalıın lst f de edıl 1 r. NüfUS1J a:ktıi takdirde ağaç kesımı az ola • ihracına mUısaade ıeıtml.4fu. Bu ban.. uz t•a hirı a 
çok le f.-:ı.l nıy muhtaç b:.r m mi : cağından yaa: ve gelecek kış mcvv - dajlar ya.kında ş hrimize getirile. 
ke l.e barb cnduslrlsl içbı :ımele tedll' kı !iminde geıne .od\ınsuz ıkalınacaglnl cekıt · r. Bd:odiye masrnfları a.rtlşlnl 1 
ko!Ay o iu u 'bl aylıklı asker buhn:ık ileri sürmüŞ}erdir. ve bütçe açığını dcapamak maksa - apı n zam 
da k b , r, yeter kl barb dewm cı iği Odımetifarı.n bu id<liaları tetkik d'le tramvay bifet ücretlerine bir 
mudde~e ıUndlstan kin kalsın, hele edibnc'kıtedir. Fia.t Mürakabe Ko • miktar zam yapıılmnsı ha~ındwki İnhisai!lar umum müdürliı'ğü twz 
dUŞmAnia anlaşmaktan u:o.k dursun. misyonu bugün de fevkalade bir tet:hlklerlcle ilerlemi§tir. Tramvay fiatlarına yapılmakta olan zam mik 
İnglUcrc bu ca>eye yarınal1 için haf. top3antı ya'Pac.a..lc. ve ağlebi ihti • ücretlerine l>!ri.nci. rnevk~ arabalar. tarını td!lbit etmiştir. Yaptığımız 

ı.aıarca duşünerek blr çare aradı, nihayet mal o~n mesei'e&ini kat'i bir ne.. da 2 k~ ikıncı meV'kı aTnbalar. tahkikata nazaran ham tuz fiatları-
tıarb kab nesinde JUndl tana he hangi • b ~ acaktır. da 1 Jkuruş zam yapılması muhote • na zam yaıp~mıştır. Yıka~ış 

ı Hin ticeye a~ ıy --- ve pakedenmış aofra tuzlarına kı • 
bir hak verllmesinln aleybıları 0 

an • .,_. ............................................ , loda 4 1ru..,... torbalara konwan 
distan nazırının bile mııvafak.:ıUnl ka.. E ki b• E • t . ..,..,. 
ıanan bir formül bulıı.rak sır Slafford me ar ır rmem ı·na·· n ·u· z "' ferı·n·ı ~ mutlak tuzlarına İae kil~~a 2 ScUTuış 
Crlpps vasıt.aslle 11ıru1 cemaatlerinin U. meslektaş Vefat etti .l : zam yapllmı.Ştı'T". Ambalaı muraf • 

• • larile işçi ücretleIİniıı fulahğından de:rlcrlne blldlrdl. k t Z : 1 tb k dü 
DW:ı .. ece bir ı;aıetceller toplantısın.. Er.menice etik. i ccHayremib ga yarın U uyoru · yapıl~? yeni zam arın ta i ına . n 

• ,_ J k <len ıtıbarcn ba,lanınlştır. da ığıl vurulan meı.ınden aı.lı)e>ruı ,,.ı, zctesinin &abihı ve " amana ıı re • 

bu acçormül, muharebe bıtUı;i zaman ıat. I fik.imizin eSki muhanirle~nden Şah 
'd ~ ha:ld ikinct inönü zaferinin 21 lncl yıl. bık edilmek şartlle, ufak tef k farlda.n nazar, 75 YWJlnda or ugu e •• 

dönümü yarın büyük merasimle b3riclnde blr dominyon statüsüdur. vefat etmiştir. Cenaze merasimi : 
i.ngl!terenln Hlndisıana :ost.crditl mü. Beyıoğ'u Baılıkpazarındaki Ermeni i 

ı;;aııdek!ı.rhtı kuçük ıörmemek gcrek~ir. l1isesinde yapılaro.k. ~'t':"effa 

Hazım için Eminönü 
Halk evinde kutlanacaktır. 

Et f atları 
Dün mezbahada bir 
hayli koyun kesildi, 
fakat fi atlar gene 

yüksek 

Dün mezbahada 31 karaman, 109 
kıvırcık, 2S keçi. 2038 lruzu '\l!t 23t 
sıtır kesllm1ştlr. 

Kıvırcıiın losu canlı '12, vera.. 
kcnde 170, karamanın ca.nlı kilosu 
68, perakende 155, kuzu canlı 70.125, 
perakende 120.180, sığırın canlı kilo 
~u 100, perakende kilosu 145 ku
ruştan satılmıştır. 

htanbnlcla et tla'1annın p:ıh:ılı 
olması ve hayvan celmemesl Uzcrlne 
ba.zı kasablık baY\'lln f.acirk:rl mal 
getirmek üzere birkaç ciln evvel iz. 
mire gitmişlerdir. Celepler İzn:ılrde 
mezbah3 önünde bulwınn 800 kadar 
kasablık hayvanı satın alrnı.ş, is • 
tanbula geUrmetc tesebbıis ctmls • 
leTdlr. 

İzmir belediyesi, İımlr ihtiyacı 
için mezbahaya geUrllmlş obn bu 
hayvanların İstanbula gönderile -
ceğinJ h:ıber ahnca derhal 1 e mü. 
daha.le etmiştir. hmlr beledi.>e i h. 
mire getirilen bu hayvanlann İzmir 
malı olduğunu Ucrl ~ure.rek ista.n • 
bula rönderilmeslne müsaade etme
miştir. 

Köşkü yakmıya 
kalkan hayırlı ''!,, 

bir ev:adhk 

Mart 31 
__ ::;a 

Sabahtan Sabaha: 

Ç .. ocuklarının 
Kuf Ür1.erinden der ali 
Uıan bir aı,e nasu 
Y arııp yakıiıgor? 
~ Burhan Cahid J 

ı;ızı.1rı boZUJt ilk,, orta ve lı:...: ta. 
lebeslnı kuırctme ·ten kurı...ma.k 

ıçın ne yapmak gerck'l .da sut.ıınd.t çok 
ya;ı;dım ve bu m vuıa dair çocuk ba.ba. 
!arından {)Ok mektublar a!dun. Uemcn 
her aılc reisi bundan şıkıı3eLçıdlr. o ka. 
dar çalışmalarına ratmcıı ı;ocUJilarını 

mektebdcı ve so~ta oıreııdıklerı kufur. 
leri sanırm:ıkl.an urtarAllUldıklarını ya. 
na yakıla anlatırlar, dun Blngold n bir 
memur lmıasUe şu samımı ve Jı;ll mck. 
tubu aldım. Beraber okuyalım: 

"-· 20 Suoot tarihli Son Posıada 
[Burundan ı;ıkan dumana d ğll, aı;ız. 

dan çıiı.luı küfure çare bul lımJ b.ışlıkh 
)"aıınızı ze\'k le heyecanla okadunı. iki 
oglum var. Birisi ortayı bitirdi. Oıı ~ cdl 
y.ışıııdadır. Blı1 de ilkmckl.cbln dQrdün. 
eiı sınıfmdadır, on bir Yi1$Ula Gird . lUr 
l..>ırı kocayız. ikhnfz de az çok •ı.ıhsll 
gonııuş lnşanlarız. E~dc blitun b ;)a.tı. 
mız rutJS~e obn mer kımızdan ı cş'e 

fle geçer. :ikimiz de sazdan. mııslıJden 
aul:ırız. Kurur nedır bilmeyiz. E mrslı 

zamanlıırıll111'.ı!a bUc ağzımızı boım:ı;, ız. 
Ben İstanbullu, eşim İzmlrlıdlr. Is ııbul 
külbAnbeylerindcn, İunlr çapkınlıınnd n 
yaknsı açılmamış kufurtcr işitm dlr. 
Fakat bunlıın iiUte ol rak bllı:: tekrar 
etmek aklımır.dan &'CÇmeı. Buna r:ıtmen 
bizim oğlanların bu kütur m i ldcn 

kurtuldukl:ı.n yoktur. Tlıblrinlz Hçhtle 
bu bııeak knda.r veledlerin ı.Urürler•nden 
utanıyoruz. Gerçi ranımızda bu balUan 
ettikleri yok anuna yalnız kaldıkl U'I za. 
m:ın uzaktan bwıl.'lrın birbirlerine 
v.urdukl:m küfilrlerl ıstt.Ukçc blz.bıı JU. 
"1hnüz kız:ırıyor. Butün yreUmize 
rağmen onları bu çlrkln konuşma lti)a,. 
dından v.ızgeçiremtyoruz. TaUı günleri 
sokaklarda nıcl..'1.cb 1,'!0eukl rını toplan. 
mış gönincıe yolumuzu detlştlrl~ oruz. 
Bl%fm r.:&:ıııanmuzda buyle yoktu. Ho • 
lanmwı. yan gözle b:1kma 1.an çc.inlr. 
dik. Buyüklcrln y.ınında ağız açm zdık. 
~e ohıyonız. Orta me:kıeblerd , 1 s ler. 
de bu ağız b<n lutu srua:ın bale ıcl.. 
miştır. Bir aile poouklarını terbiye et. 
mck için ne kadar çalışsa mektcb mu. 
hiti ona. galebe çalı.yor. Jlu yarayı ka. 
p!\tm:ık fcin bir çare bulmalıyız. Ahlak 
,'C terbiye bakunınd:ın umumı sm yrmJ. 
zln g-lttlkçe düştuğilnü esene görü) o. 
ruz. Ne yap:ılım?» 
Şahsıma aid iJIJfat kısımlarını çıkar. 

dığun bu mektubu aynen J nzm:ı tan 
maksadım üzerinde durduğum menuun 

h:ılk ve memlekd b:ılummdlln ne kııdıır 
6ne:ınll oldutunu anta.tm.ıktır. l\I arif 
VckiUetimlz de :ınlasın ki bu dav:ı l:cn. 
dlsl kadar çocuk b3balannı el& )'UJ'elden 
!lgilendinnektedlr. Blzbn vaılfemlztD 
derdi dcşmektir; tedav!sl Türk çocuğu • 
nun tallın n terbiye mes'ullyetlnl Us. 
tüne alan maulf teşklln.tımıza dil er. 

(}3,,-l!J,an Cahid . ..................................................• 
Doğum 

~ Umumi l\lüfctllşlltt İktlsad 
Müşaviri ve l\lıntaka İktlsad Milıluril B. 
Ali Alsırt'm bir kız eocutwıun doidufu 
&e\inçle öğrenllmlşUr, 

Yavruya uzun ömürler ve esenlikler 
dileyerek ana ve babalannı kutlubrıa. 

Z.ra: ŞiŞli ~ar!lıi a dcfnedilmıştır. 
.ı>omlııyon statüsu Bl.nnAnya ~la. Bu vcs"le ile müteveff~!n aile -

ı;uıa daWI olan bir mcmlelı.cl.e iç r Jlııı.l sine ve cıJamanak ıı ırefikımıze baş.o 
nl bcgendlii gibi tn)lln elınek ı;crb~. eağlığı dileriz. 

SehriJnjzdekl bütün lla.lkevlerlıı. 

de toplantılar ,.apıbc:ıJı;, İnönü za_ 

ferinin büyük ehemmlyetlnl tebarüz 
eül.ren konfcran lu n~cek Te 
mnbt~Uf dlenccler t.ertlb olunacak
tır. 

merasim yapılacak &enköyühdc Bostancı caddesin.. 

Değerli ean'atkarımız Hazımırı. de 108 aayıllı köşkte otUl'a~ Dilıb~- ı 1 
25 inci ean' at yı1ı rnünasd:>dtile, 5 ristan adında ya~ı ve zengince ?ır _ 

N·ı-n Pazar günü aL--mı 111aat 21 kadın btından 4 sen~ evvd Hatıc.e '--------------.,_ ~ _ _J.__ ah 1 b SALI, 31.3.1942 

slndcıı gayri, glimrilk tariCelcrlnl men. ==:ıı:============= 
faa.tlerine ı:örc yapmak, a)DI zamarıtb mm)On lst.iklillne ahib ohnalda beraber 
millı bA.klmlyeUn baslıca tı<lrtıarından tsı.iklalinc hurmet eLtlrcbllmesi h!llk se
biri olar:ı.k dış memlekette kend ni tem.. vtyesınln tdtiunill der~esf ile ali.kadar. 
U et.ünnek hakkını \erir, domln>onun 

;ngllterc ne 14-k bağı dl.\ hlikünıdl.\rın 
ldar . altında bulunmaktan lb:ıre.t.lr. 

lrlanda bu harbde bltnra.f kaldı, btı. 
gun bile Dubllnde bir Alman sefiri var. 
ılır, bu misal dominyon ıaareslne sa~lb 
l n bir memleketin inr:lllz camıası o a • . 

1 lçbde, İngiliz hükümdarına tabı o • 
makta beraber sulhden b3şb lıarb ha. 
linde cJahi mutlaka Londnuım arzusu 
\'l"Çhfie hareket etmem serbesUslne 
m ,, k olduğunu gö te.rlr. • 

dır. 

de Eminönü Halkevinde de bir me isminde Afyaır~r ıaar 1 genç lT 
7

•
30

: Sa:ı.ı ayarı, 'J.33: ııu.tıt milıik 
: r~im yaptlaoakitır. O gece, Halk. kızı k.e.ndisine manevi evliid olarak (Pi.), 7.45: Ajans haberleri, 8: Senf'onlk 

evi taraıfın.cfan jübilesi kutlanan bü- alrnı~ıır. p:ı.~~alar tPl.J, s.ZO: M1n s:ıatı. U?.30: 
tün san'atlklı.rlara yapılan .s.n'anevi Fa-kat çcU. hırçın ve aaabi bir kız Saat ayan, 12.33 : Turkçe pllklar, ı~.4S: 
merasim ıtikra.tbnacnk, san'nt'karın o1an Hatice, seneler geçtikçe 011. Ajans haberleri, ıs.ııo: Türk~e pl~lıır, 
başına saın'at iklifi giydirilecek ve beıristnna lbağ'h ve hürmeıtkur o:la • 18: Saat ayan, 18.03: Radyo salon or. 
kendisine tiyahıomuza ifn ettiği hiz. cağı yerde barid muamelelerle mu- kesttası, 18.45: Ziraat tAkviml, 18.55: 
metleri tebd! eden bir şehadetna.. kabdeye ve ıbu arada ihtiyar kadın. Fasıl be;)ctl, 19.30: Saat ayan \c ajans 
me verilec~ir. Hazırlanan pr<>g • Ia olUl' oimn.z hadiseleri bahane e. h:ıberlerl, 1.9.45: (Klbb s ti), 19.SS: 
rama göre, Ha-!k~ reisi Dr. Yavuz derek kavga dtmeğe başlamı§tJT. htanbu1un eSkf knnto ve türkuleri, 

Eminönü Halıdvinde 
6mlnönil Dalkevlnden: 
İklnel İnönü zaferinin 21 lnol yıl. 

dönümü l/.Sls:ın/19'2 arşamba at.. 
ş;ınu &Uıt (21) de Evlınlı salonunda 
AeiStıdald programla '!ıullanacaktır. 

Bu töttnde bulunmak l teren yurd- " 
daşlarm clrlş ka.rtlaruu Buromuz. 
dan almala.rı rica olunur. 

PROGRAM: 
1 - İ tiklal nw'ŞI. 
2 - Açış: Dr. Yavuz Abadan 

Abada~ın açış sözünü milteak·b İhtiyar kadınla, genç evladı ma. 20.15: Badro pzetcsi, Zo.45: Chopln•in 
mu'harrır aı1ka-da§lmlz Nusrat Safa nevisi ansmda1d bu gerginlik ge - plano eSerlerl <Pi.), 21.15: (Türk mı. 
Ooş'kun Hazım hakkında bir k-0nuş. çen hafta bii3bütün aJltmlş, bu ae - kuk Kurumu adına), 21.30: l\luhtellt 

ta. ma yapacak, bunu bir lk.onser, H~l~ b~ble de Dilberi&tan 5 gün evvel kınslk pıiJ:IC3.l r (Pl.), :ı.t.45: Klislk 
rafından. evi. temsil kolunun hır komedısı köş'kü teı1kedor.e'k bir ahbabının ya Türk müzltl programı, Şel: Mcs'ud ce-

3 - Söz: Zeki Eler tarafından. takı~ ed.ece.'k., şan olarak, Hazmı, nına miEafir1iğc gitmiştir. Bu su - mll, 22.30: saat ayan. llf:lDI haberleri 
Cnmbi Afrika bu muharebeye nılllı 
el'slnln bir t.tw.:< rey c-kserl:rctlle girdi, 

ıne d birçok sarsıntılara 

' - 1·unı ve Türk illeri oyunları. Vasfı Rıza ve Pen'han (Saadeıt Yu.. reotle manevi annesine ka~ı içind'.e 
\ ............................................. ./ vası) komedisini oynJyncaklardır. derin bir :kin taşıyan Hatice, O'Ilo • 

Avustralya ve Yeni Zelfmda bu mu
tr.ırebede bütün çocuklarını kendilerine 
tamamen >ab:mcı olan uzak memleket. •• 
!erde dol'uşmcye 1ollı) ara°' blzıal ingl
Uz topraklarından fazla fedakarlık yap_ 
Lılar. Nonı:çln bozlu ovalannda olduğu 
gibi, Alrlkanm yakıcı çöllerinde de İn
gilizlerden ziyade onları ı:örclük. 'lıu mi. 
saı de gösterir ld, dominyon statüsü ona 
malik olan hem iç, hem de dış ııoutika
da rrbestl ~rmekle l>ttabrr o toprağ-1 
Blrltanya. eam1:uıuıa karşı yabancı bı_ 

raktnaz, sadaka.tini sarsmaz. İstanbul borsası girdikten sonra a 
sahne oldu, bu misal de gösterir ki, do. 
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Yataı 

Demek istiyoruz ld, ingllterenln Illn
dlstana. cösterdlği müsa:ıdeklirhk Hin • 
distan halkının bugünkü umumi duru
muna ı;öre m nınnn edecek kncJar cenls 
telakki edllebtılr, münalmş:ıyı muclb o. 
labllecek ndktıısı bu statllnün mulıarcbt'. 
den 60nr.ı tatbik edilecek ohn:ı ıdır. ZI. 
m fngllterenln düşmanhrı bu kılyda 
b3karak bütün bu viıdlerln 1914 de de 
yapıldığını söy'ilyecekler, lıarb kabine -
sinde ittifakla vcrllen karara Hindistan 
nazırının da lştırakinl bu kayıdla izah 
etmfye çalışarak alcylıde proııaganda 

ya.pmıya devam edeceklerdir. .. 
• ·e olursa olsun tnglliz dostlarının bu. 

tün temennileri Hind meseleslnln bir an 
evvel halledllerek İngllterenln bu galle
aen tir an enet kurtulmasıdır. 

&kır611t. 'll,afalu~iL 

iSTER 
(STER 

(NAN, 
(NANMAI 

c(Vata.no retlklmlzde 01..-uduk. Bir 
miişahld lmzasllc çıkan bu röportajda 
geçen akş:ım yapılan Edebiyat g-eel.'SI 

ıınbtılıyor. Divan edebiyatının bcUI 
başlı simalar olan FuıuU, Nedim gibi 
~lrlerln şllrlerinl, o de,Tln kl.}'llfetlle 
okuyan arençler. ıürültüdcn, patırtı 
elan, şiirleri yartda bırakmak mtebu

ri&i kostümlerle olaman ellı Jer yanıla 

kalmış. Fnka.t, şair As:ır Halet Çelebi 

sahneye çıkanlıp da, ştlrlcrlnl oku -

mate b3şlayın<'a ses, ı;aıJıı. kesilmiş. 

l\lubarrlr şöyle diyor: 

a- Fuzullnln lirini yandA bırakan 

edeb1ya.t rençllğt, Çelebnlu nlrisı 

riyctinde blmışlar. Bu yü:ı:Jen de ta. karşısında sus olmuştu.» 

iSTER 
iSTER 

lNAN 
INANMAJ 

dan in'tikam almağı tasarlamtt ve 
bu maksacl1a 1.:ö,kte budunn11 birçok 
kıymetli eşyaları birer gün ara He 
nalded'erek ötekine berikine aatmı,.-
ıt~r. 

C.enç lkı.z. bu hardcetile de 'kal -
mamış, yaptığı çirkin işin ~cyda. 
na çıkmaması için ovı.·~kı • gece 
köşkün alt .katındaki genış hır ıo • 
daıya kağıd parçaları yığmış ve bun 
ların üz.erine gaz dökerdk lköşkü 
yakmağa kalkı~lftıT. 

Faka:t ateşten sÜTatle haberdar 
olan itfaiye yangın yerine gelerek 
koca ıkö§kü yanmaktan kuıtarmlş.. 
tı.r. 

Vak•aya cıl koyan zab1ıta, çok 
kısa bir zamanda ihii.discyi yuka • 
rıda yazdıiımız şekilde teısbit et -
mi§, Haticeyi yakalamıştır. 

-····-
30/3/942. açılış • kapanış fiaıl rı 

ÇEKLER 

Apalış ve kııp.ınış 
Londra 1 Sterlln 5.21 
:'\e\\_'l'ork 100 Dolar 132.20 
Cenevre lOO İi>liçre F'". 30.3li5 
:"tladrid 100 Pcçeta 12.9375 
StokhCJlm 100 ineç Kr. Sl.16 
Bir altı:n J.!ro 36 10 
24 ayarl1!k b!r gram tillçe 
a!tm 

Esham ve Tahvllı\l 

iımımlyell ~ 5 938 
iımımly~li 'O 5 933 Erpnl 
Sıvas - Erzurum 2. 7 
% '1 Hl Dcmlryolu il 

433 

21.80 
z.a.-
19.75 
J9.4'7 
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Aşk her vakit ilk safda değildir 
~Mide çıbanı (iilser)in sevkecll:ldlklerin.den 

yeni tedavi şekli 
~ ederler ve ameliyatın muvaffa

lnyeti. içjo eriı:en bir devirde yapılması 

liaın olılutwıu iddia .ederler. Gerçek. 

tem de s• ve bü1Ök kanıımalar g~ir

miıt ve zayıf düşmüş hastalarda nıöda • 

balıe o kadar iyi neticeler vermiyor, Asıl 

biiytik t&hlike betı:Ienmjyen bir zam.anda 

Üloer'tn patlaınasıdır. Derhal bir mü 

Bir genç adam evlen~ek, vazifesinin - Zaruretler memnııiyetleri mübalı 

Yumurtalıktlın çıkan bir 
hormon maddesi hastalığı 

kat'i şekilde igi ediyor 

ılabale J&lhlıp delik k.apatıla.mazsa peri. 

toni.t baş ciisterir ki en 

mm OıUIM ta budar. 

icabı iç meınJeJı;etin kuyfo bir yerinde. kılar, deriz, bu cümlc~i &.ekrac eder f't: 

dil', gelip müstakbel zevcesini burada u- erkeği tebrike hak kazanmış bolunım 
ıun uzactıya arı.va.maz, ı:el.se de uç beş Zira iyi, namuslu bir .ı.iledı-n, rumw;h 
gün kala.bitir, bıı müddet ise aradtiını ve güzel huylu bir kız buimwıtur, ke•. 
bulmaya kafi değ'Jldir. dlsinf mes'ud edebilir. Ayni surt'lle kn 

Ne ya.pma.s1 la:ıım? Verıli;-i karar şu_ da tebrik ederim. Zira istanbııl &'ibi bü. 

Velh.a&tl şimdiye kadar 
dur: ) Ük bir şehirde muhiti dar, krn:li ha • 

mödaha.lelere tilıııım bırakmıy:ı,·ak 

tıeda.vi tAn:l aranıyordu. Son ayla.r zar. 

t.ı1a Avnıpada tatbtk ooilml"ye ba~la. 

ııan bir tf'davinin bu sahada çok tsasl 

bir yeniLik ı,eşkit etmekte olduğu 

lit~ratüründ"n anlasılm..W.tatlır. 

Alle,.ine yaı:acak, istediğini anla.ta- llnde bir ai~ kıxını.n hem e\•lcnıuc,,ı, bl'a 
cıak, bu isteklere lmkin nisbt"tnde U) an cif' iı;.tedlğini bulması Dir lıa,-1! ıt"Üçlür 

bir kızı arattıraca.k, bulununf'i\ resmini zamana bağlıdtr, &'eç kalması ~hlikcs 
göre('C)ı;, mutabık kalırsa bur.ıra sırf \'ardır, bu karazı ırennekle kız hem ı1i 
resmi muamele)·! yapıp zevcesini almak bir koca bulmuş oluyor, hem de teldl. 
üzere gelecek.. keden kurtulnıu~ oluyor. 

Yazan: Profesör doktor Sadi Irmak 
Kız bulunmuştur, o ela bu ~'iıilde bir Öyle bir asnn öyle bir yılında y~ 

!'\'lenmt"~·e raı:ı olmustur, simdi benden yoruz ki, bll".t7. maddt olm!lk zaruret 

Bu yeni Üker tedavisi nedir? ı~adın, 
soruyorlar: vardır, bircok ahvalde gönül ikinci s.ıta 

A jır ve hafif şeklUerlle pek mün.,Hasta bazan ka.n kusar, fakat ~~11 .. kanı ameliyM,a !ievkettırdik. Fakat Ülcrr biin-ı umumiyetle dişi uzvi~f't yuınurt:ılığmd 
t.eşir bir hastalık &lan mide çı- galte Jçi.nt.ie kaybeder ve bu turlu ka- :resi sabit kald•t• için bazan amelıyat(an iki Ç't'Şid madde (Jlormonı ifraz eıiilir. 

- Ne dersiniz? dü.şüyM, başta geçimi temin etmek ~-
Ne diyeyim, eski bir ta.birimh: \•ardır: Sl"lesl g-eliyor. T5YZO 

bauı oc* defa pa.tla.ma. ve kanam~ı ne_ nayış sinsi ve devamlı old.uğu için has_ sonra bir Clcer [teplik zuhür eder ve RunlardJ.n birisi (fu.llikulindir ki r 
tict>siade ölümle net.icelent'n bir 3.fettir.ta.yı çok zayıf diı~iirür. Böyle .kanı1.ma..biitün eıne-kletj heba ~derdi. llaslahğın b<'den ve ruhuna kadınlık vasfını 1 ''Sın r'ostı1,nın buJ n:tcısı · 
Ha..'it&lıta Vt'lıamet veren lkl nokta var- tar açı<lı. renk kan şeklhtde olmaz, sa~e- ol~<J sebcb11"ri biraz daha anla~ıldılı.t..tn 1 mesela a.yba~larmın tııUza.mını tı:min \.. ___ _ 

dır. Biriııi musa.b olanan devamlı sancı ce ~le1tin renrlnl sly:ıh;ı çevirir. Ul-ısonra d'.1.ha muha.faz.kir bir t.ed.l\iye dö. Nien madde bııdur. İkinci.>i Lut~i. dir Soldan sa&:ı: 1 2 

14 
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ve hazım ~vvüşleri 1üziınden ya'jllma sttli hastalarda bu tü~lıi b:ı.ll~~i: zul~. n~ü. Uzun .bir ~hriz denesi, sıcak ı ki geb ilgin bekçlsidl~. Yani gebellğin 1 _ Eğlenre, rr==F 
şevk ve lrad~ini a.zaltmll.':ll, dlteri sebeb ru V'Chamel.in başla.dıgına dl'.il~ edb · 1 ::~~.1a1 trhoaspıı.~- wrbıl1m~i _ dr:ıdılla 1h~mızı- iyi bir ~kilde inkişaf etmesini temin e.t:a:plıl.ı~~~13 ı~ıms1. ] ıl_/_' __ 1 

__ 
1 
____ 

1 
__ !!' __ 

olduiu buyük kanamalar ve ani patla_ Hastalık neden oluyor'! raba.ıR:l; 0 - IJilllL -:" r mu e !,'!n ra. der. Hrr iki ınadde:vi epey zam:ı.r.dır . · il 
. • · bir ııatlaşırabili Z - Temıu..m.. 2 

mala.nla t.ıbbi bir yardımın çek defa geç ı:-ıın bıınu kat'i olarak bılmıııır, irsı 1 . r. füı.ç olarak kullanmaltl.a;,ız. Fakat y:ıl- !ılık (IJ). Ui.r uzuv · 
kalmasıdır. Hasta.lak ferdi oldııtıından st.wad, d.iş 'Y'C çiğneme ooıuklu.kları, Istir-.ıhat, sıı-t.ı.istü yatmak ağrıl.m DiZ kaduı ha.stalıklarınh Fal lkulin'I (31. 3 ----------.- - ----

. . 1 dl Ç " k" bıi l " ·ıe asabiyet hafifletir lişl . . 3 l .. k ) ;;;; 'çtimaı bir onemi de bJl z r. un u ça. cok a&'ır r ça 1$111&, geçırı n - ' ayb.ı51 l.eşe\'V erınde, Lut.eın'J ıebelik - u (3 , 4 -------- -----
lııµn ve müsta.bsil olıı.n rerdkrde &ık .sık hır rol oynayabilirler. B.uıw1 d:ı bunlar- Pehri:a;Je &lkol, baharat. fad.-.1. yat. oırızıalıu-ında, düşük istidıularınd.ı. Bu Boşluk (4 > • -.... 9lllllıll 

.-1 a.b·u kızart • j .. - ('ocukıa.rı -cı-------ı- B gönilür. FabriJcaJarda. afır işde çalışan_ dan la.iç biri olmaksı.zın ba,;.ıy 1 r. ıua Yt-ınelder menedlllr. Tama:ınl'n sa.h.aLarda bu ilaçlar cidden mükemın .. ı 5 
korkui.tukla.rı (;;ı. 

lar, lokomotif atıeşç.lleri, va.tmnıılar çolı- J:l:Mtalığm esası midede, çok · defa a~lık h. iyi gellll.e'ı. Çok drta. has a.l ... rdJ. t.esir ederler. Fa.kat bu fallikıılin ma.d. 5 Yardım -- ---- --- 111 
ça ınüs1l-b oUuklan cibi ağ'ır fikri mes.ıi_ bı-w.b kısmında kiiçiik blr yaradır. Ya. açlık sancıları nrdır ~ bir sey yedikleri ı dr,..:nin bir c'İ olan Progynon' nıı (4.), ,\Jıı:ılıaıe d. 6 ••• il 
d• bulunanlarda da görülür. ni mide kendi gışa-.ından bir parçasınıjı.aman a(rıl-an harifl .. r. Bn no1'h tes- \'I' ka.dın.i.ı mide çıban14rıııı itdavl cıle- melt, paylamak 

7 
- j_, -- ,--------

. • · •. d ' );en- h "st- bile hizn~t cd•bilir ( 41. 
lla.&!ıaılık sinsi başlar vr sınsi seyre- er.Lerck bu yarayı ~ar. ::\lıde ... en 1 1 ' · b' lı-ceki akhmıuian geçmemişti. llalb.ı. 

6 
______ 

1

_ 
1
---- --~'--

Ct>l•('t-ği 
der. İlk zamanlarda basiı, hazııns•dık dhti ~ıl eritir? Buna. sebeb çok deia Hastalık hakkında şimdiye k.ıdar tür. ki yapılan yf'nl müşahedeler her türlü keşfe ç:..tı.şmak (Si, 8 
veya hafif bir gaz ?llCISı bıtıbaı verirmidenln bir nahlyesiııi uesli~n kaıı d.:t.lü tedavi ~klllert iıltbik edilmistir. Fa. illoer vak'alarmda. bu m.tddcnin mueL 7 _ 01.onıobil -- 11

1

--!EJ. --R!'J----
ve g-erçe'.<ten de biraz kal'bonat alın _ marlarında büzülm:-dir. Bu yu'Zdeıı 0 ILa.t bunların hafif ~sirlerinl takdir tt. uvi bir şifa tesirine malik oldufunu (3), ~o!a (2j. 9 lilll 1111 
ma.kJ.a b:lftfler. Faka.t gitgide te;;evvüş nahiye kfı.f.i. derece-ie beslenemcı ve bö:v-Jme:ıtt• güç!~. vardır. Çunkü hastalık ~ii~tennlşlerdlr. Bu ilaç n:ısıl oluyor d:.l 8 - Bir nıadt-nlO ._.ı--ı -~-,-- Eli 
ve .s.a.ncı şiddetlenlr. Hazan sıcalı; tatbih.ı !ere midenin içindeki mayaya kA-rşı ınu.le,..'lSen devrıdır. Bah .. a.r. "e .. g .. ü.z mevsim- i l~ri iyi ediyor? Şimıl'llk bunu hilmi. <-t). Bayanların "' 

t ı k 1 l :1 d h boyunımn:ı. tak 
iyi &'elir. Sonralan ağ"rı bii.sbütün taham kavemr.t4 kalmaz. Bu o;eb,.!Jl• hl!i ~ 1 

' er 
11 ~ •

4 ıt sık g-orunduğu halde ba.j yoruı. İhtimal ki mideyi bcsı;~en k•m tığı 
141

. - 1 4 - Ala.im (6), Kraliçe (3). 

mülü kı.m.n bir şekH alır. Bir l.araftan d.ı ka.n d:ı.ınarlarının ;enlşlik ve d.uiığını zan h çbır şey :ııapılm:ıd.tıı vazın \C kı- dıım:ırla.rında kan dolasımını düzeıt('rck. 9 _ su (:?),Bir hayvan C?), Emmek- 5 - Otlak (4). 

bulantı Ye kusmalar ba.şKÖst.eril'. Hasla- !ll.ıre eden sinirler ve sinir merkezi ·ril -sın &aybQlabilfr. Böyle vaz•\l~tlt-rde ta.- Fıı.ka.t asıl mühim ol~n mese!e bitlab' tt-ıı emri lıa'llr {2 l. 6 - Bir gıda. maddesi (2), Lıişe ( t). 

lığın bau şekillt-rlnde hasta, kendi ken. ilglli.dlr. Ha~l.a.lıbn ruh tıaleUııe ve sinirıb'.i tam bir şifad.ıın bah~edileme:ı. (:ün- bu drğild:r. Önemli yenilik \c va'oa. 10 - Bir uı,U\' (21. 7 - Yanş kayığı t4), Yermek c:n. 
dine mlde muhtevasını boşaltmak su- cümltsindeki vaziyete üibl olması da ku umulmıı.dık bır zaına.nd.ı ağrılar g-e_ lıısa.nlığın en müz'iç b'r derdine kar~ı Yııkarıdao asağı: 8 - Garbi Anadolu L3ı, l\le)<lıın 
-tiie ye ancak böyle yapars-ı, rahatlı. böyle izah edilebilir. Ha~talığı tedavilne ba.'ilıyabilir. Bunycvi olaıı h •r lı:t~- elimiııe yeıU bir sllii.h geçmiş olma'iıdır. 1 - Bir ku~ (5), lladise (4 ). (4). 
... 2 - stratejik yer (2), ua. .. kı (3). 9 - llaklki, ce\•hf>r (2), Toplam~ 

ili ı-ın ~.;mdiye k.aiiar ne yapıyorduk? lalıkt.a goriilen ş;ı ırtH·ı haller lıu ha,;_ Eskı' 
y.ıb r. .,.. -r ·s d" l h 3 - TemizlelD('ğe yarar csı, (3). 

öte taraftan da kanamalar başlar. Bir devir vardı !_İ _!ın~a~rı_ ~~l'~l!_~d!... ~ !>s_!_r!:::_ !_a~i .!_u..!r~b:.. __ ..- ..- -. _ ..-~ ...! -.''!!a bir Jw:b alet.i (2). 10 - Aub (3), Bilglo (.1). 
__ ........._ .....-.. .- .-. -- ......._ -. .- ......_ -- .-. ...._ ..-. ...-..J*~J*J-. ... r.-r..a?...-w---.-.~--~...-..--·~•·n., •. n.a . .1:.-... ~-..-~~ 
~--·~•.V.~IQL.F~..-V~..&r----~-----
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medlıı on iki senedenberl &:lybubet et _ -=~ · - s=-

- Gücenmen benim bunacığım.j sizce girdiler, geniş bir taşlıktan 
Abauıgani hem ı:eri.ıj'Or, hem rki taraflı merdivenlerle yukarı 

ce. ab \'eı.,yor<lu. Ha.ıl ;al var.ma. 1ı ç~kılıyord~ Yu~arıdak~ büyük so. 
ğa başladL Köse adam Beyazıd. fada Abdulganı efendi Palronayı 
dan A~ara.) a men cudcleye saptı. 'ı ~dlu?dan tutara~ ~ıka~aki bab~e 
Cadde tcnıha idı. llerı~1en ·b.r d.:v- uzerıne bakan kuçuk bır odaya 
rıye kolu geçliğı ıçın sustular. soktu. Koca evde derin hir sessı.ı.. 
c:Kol> uzakla;;.ınca Halıl Abdü ga. hk vardı. 
nı efendinin eilerını yakalayıp 1 Odada bir ~edir üzerine yan ya. 
öptü: 1 na oturdular. Ihtiyar s.d.:ırn Halilin 

- Dünya ve ahret bqbam ol! sabırsızlandığım görüne!! b yı~ al-
İhtiyar durdu. Ye~ıl gözlerin- t:ndan gülümsedi: 

den ılrnru yanaklarma ıkı damla - Acele etmen, sabreylen oğ-
yaş yuvarlandı, genç a:.:ıama şef- lum. 
katle baktı: Oda kapısı eşiğinde duran yaşlı 

- Benim cvladlığım olur mu- kad~na dlönüp yavaşça sordu: 
suın Halil? - Nigar uyandı rru '? 

Halil elindeki 'kup~uru elı b:r Ha1il yüreğinin göğü.; kafesl€ri 
daha öptü: cBenim bubac~ğım 11 . çinde hızla çarptığını duydu. Göz. 
diye mırıldandı. c S:mkeş> hanı ö- !er.ne ve ıkulaklarma inan~mıya
nüne gefilıişlerd '. Karanukta dağ cağı geliyordu. Kadın bcış•m saL 
~ibl yükselen han pencerelerinden ladı: 
za}'l f ışt'k:Jar titreşıyordu. - Çoiktan uyandı. 

Koca hanı yüz a;·c;ın kadar geç- - Beni sordu mu? 
tiler. " - Sordu, cbenim bubacığım 

Büyük bir ev önüne gelmişle?'- daha gelıınedi mi?> dedi. 
di. Abdfügani efendi evın iıki 'ka- Abd!ülgani efendi Patrona Ha-
nadlı ,gcnı.ş kapısı önünde du.rdu: lile döndü: 

- Nigar burada Halil. - Bumda intizar eylen, çoğa 
Halil sendeledi: \'armaz gelürüz. 
- Benim bubam. Dedi, Halilin kalkmağa davran-
- Şimdi buraya gireceğiz. Gel d~ğ:m görünce elini kaldırıp co. 

ilkim bana yemin et: Anı anahtar tur, 'k mıldanma. işareti verdi, O

de!iğinden .göreceksin! Şamata e- dadan bir gölge gibi sessız sadasız 
d~r isen ıhavatı tehlikeye girer. sıyrılıp <;ı:ktı. Beş dakika sonra 

Patrona anlıYaımıdı: güler yüzle <löndü: 
- Tehdid altında mıdır? - Haydi Halil, kalık. 
Abdülgani efendi tebessüm etli: HalıJ:n bac;ı döner gibi olu:yor. 
- Yook. Sen:n bildüğün gibi du. Ka:ikımak istedi, fakat muvaf-

tehHke değil! .fak olnmıyara.k olduğu yere çöktü: 
_ !. . . - Dizleriımiz kesilür bu bacı-
- Baha Halil. bir şeye dahi ye- ğıım. 

min edeceksin: Ne olw·sa olsun ve AbC'ü ı?ani efendi bir ~ey ~övle
ue gör:ür isen gör. dahi rney<lana meden koştu, koynundan ki.kük 
çı!kmayaccıksın! ll"ır .ş:"e çııkararak kapa~ınıı açtı, 

- Yemin ederim buba. genç adamın bumuna ttıottu: 
Patrona elini göğ,,üne bastırıp - Korkman. istişms.m eylen. 

baş •keserek yemin etti. İhtiyar açı1u.p lkendünüze ge1ürsüz! 
kapının demir tokmağını ikaldıra- Patrona derin derin lko'.kladıık
rak üç defa vurdu. Tokmağ!n tok tan sonra dermansızlaşan d;zleri
sesi ü:ç defa akis yai'.)U. Durdular, ne taptaze bir km·vet ge1ô.iğini 
ses sada çıkmadı. Abdülgani efen- duıydu. İhtiyar yavaşça sordu: 
di u:zw1ca fasılalarla dôrt defa da- - NasıL'>ıZ imdi? 
ha vurunca, .kapının sağ ~anadı Halil J?Ülürnsedi: 
yavaş yavaş aralandı. Aralıktan e- - Eyülük hissederiz benim bu-
liınde !küçük bir . şa,Yıdan tutan bam. 
yaşlı bir ~adın ba~ı göründü. Ses- - Takib eylen öyle ise. 

Ayaklarının uçları.na basarak 
odadan çıktılar. Gani efendi, çok 
soğu'l<fkıanlı \'C sakin görünüyorırlu. 
Patrona)'U bileğiınden tutarak bir 
oda 'kapısı önüne çekti, şehadet 
parmağını dudaklarına götürerek: 
cSus> işareti verip anahtar deli
ğini gösteroi, yavaşça fısıldadı: 

- Bak imdi. 
Patrona bir gözünü anahtar de

llğine 'l.lydurur uydurmaz: cAna .. > 
diye inledi, geri geri çekildi. Ab
dülgani efendi bir adım geride 
duruyor, kollarım göğsü üzerine 
kav~turmuış. tatlı tatlı gülümsü
y'Ordu. Halil bir daha eğildi. gözü
nü anahtar deliğ~ne ı;:ydu'l"arak 
bayılacakmı:ş gibi seyretmeğe baş
ladı. Evet, Nigar içeride bir sedir. 
de oturuvor, kendi kendine bir 
şeyler i~ret ederek ımırı~<lanı-
yordu. (Ark.öl var} 

- ihtira Beratı ., 
Bilumum madenlere teşmil oıu_ 

nan «Medeni İskarpin .. İhtira .Be
ratının İktısa.ıL Vekaleti Celiles\nct 
13(S sayı lle tesdl olunarak 2T.2. 
1942 tarihinden itibartn o.ı beş 

sene müddetle yedime verit:ılğlni 

ve her hakkı mahfuı olarak ıncv. 
kli tat.bika tonulduğ-unu biltlirirI 

mi ve köyiine a.vdet etmemiş olmasuı- ·- - - -
dan alacaklısı mahkemeye müracacıtia Nakleden : Jfuazz~z T ahain Berkand 
g-4ipliğine hııküm vecllmesinl taleb ey. - Yeğenimin sana karşı olanlked2rini bile wıutarak kesik kes~k: 
!emiş olmakla yapılan duruşma sırasın- ,tarzı hareketini afıedemiyoru ı1gü.dü; fakat benım yanımda, hat.; 
da: Yukarıda. ismi geçen calb lıakkın;la ~vesselam! Ke~ki ben genç olsay.,ta şa'ka için bı'e, boyle şeyler sö:-~ 
maliımatı olan ve nerede bulunduğunu :dın-ı da şu oğiana müstaııak oldugu lenmesı [<lbar bir adam olan Ek-: 
bilen kimselerln mecleni kanunun 132) ~dersı verebılseydım! rem beye ho~ görünmedi, bir acLm~ 
n<-11 madde:;ine tevfikan bir ay içinde ma : Ko:.hkaha i.e guımekten kendı- gen çekılere · yeğenine cH1k1.: ile! 
lümatlarını m:ıhkememlze bildirıneleri ~mı menedeıned1D1. !baktı. ~ 
için gazete ile ilanat krasın:ı karar l"e- : - Kocama müstahak olduğu - Deli m'sin? : 
rilmiş olduğundan mumaileyh lıakkın. :dersı vermek ıçm sınızle el ele Ö:ner dayısının neden bu kadar: 
da ınalüma.tı olw kimselern i'in tui - lveıımıye razı ol-urdum; fa'kat emı- hiddetlend!ğmi anlamat'iııştı. E 
hinden itibaren bir ay içindt' ke7fycti :mm kı ·böyle hır oyun bıle benım - Nıçin? dedi. Çok mantıklı: 
mahkf'llleınize ihbar eyleml'ltri ilan o • ;aıeyaıme u'Onerdı. konşuyorum. Sıze bakrhrsa, ıııkfı-~ 
ıunur. (942/63> : Bu sırada, uztlktan Münür bey. h!m atıtmda bulunan kadma karşı: 

~le Ömerın bııze dogru geldiklerını olan muamelem pek çirkin ve ma-a 
:görduk. l'vfüınfür bey derhal dayı.; .• nasızdır, o halde, mademki siz onu: 
~na uzaktan seslendi: bu derece beğeniyo.r ve üstün gö-E 

Biga asliye ceza halümlitiuden: • Aff ..ı- '-' k tl' • i - euıı:.-rsınız, lusuf beyle be- ri.Fyıorsunuz. onu size ter "' ıyo-: 

1 LAN 

Beş Ura.ya ka-dar satıhnaı;ı lazım ~e- :raber Kadıköyüne ineceğım. Kc.rı. ruım. Sofrı.ıya oturunuz ve bu leziz: 
len kalayın beker kilosunu bin kuruslan !mJı merak edi) orum. taamı tenavü 1 bu:yurunuz. : 
satmak suretlle milli korunma ka.nununa ~ Ömer bize yaklaştı ve dudakla- Ekrem Beyın elı, yeğenını to-~ 
muhalif ha~!leLt.c bulunmaktan ma.ı • !rında müstehzi bir tebessümle katlıyacaıkmış gibı yukarı kalktı,~ 
nun nalbıır Ibrahlm Oıflu Mehnıed 1'e- :sordu: tekrar ındı. Yumruğunu sıkıtı. Hal-: 
miraı "hakkmda yapılan ılurn~ma &o - E - Dayı. siz kı 'karımın miidafiı bukı ben, hayatımda eğleıınıedi.E 
nunda: ::mıznun mezkür ,,uçu işledigl u- :kesildıniz, onu tanıyor musunuz? ğ.ım ıkcıdar çok eğlenıyordum. U-= 
sulen sabit görıildüğüııden Jıareketlnln i - Bıraz. tanımasam kah.kaha ıle gtilecek-i 
k.ar~ıhğı olan mllli korunma. kanunu - ! - Fiıkrinizçe iştiıha açıc1 bır tım. Zıhnımdeın bir düzuye ~u: 
mm 32. 59-2 ve 63 üncıi maddeleri mu_ ~ma:hhik .mudın? cümle geçiyordu: S 
clbiııce yedi etin hapsine ve elli llra atır : Bu tkaba ve saygısızça sözler _ Bu mu? Bana layık gördüğü-: 
para ce'ı:asile mahkümlreUne ve işbu iElkrem <beyin üzerinde bir yıldırım nüz kadın bu mudur? Ne cesaretlei 
mııllkfınıiyeti yirmi b~ lirayı ccçme • hesiri yaptı. Kaşlarını çattı, fena bana böyie bir 'karı verdiniz? S 
mek üzere gazete ile neşrine ve on beş :bir cevab veıımiye hazırlandığ:nı ])kK·cm Bey gözlerini açmış,E 
giin muddetıe dükkanının kapatılmasına !hissederek derhal kocamı kendime hayretle bir Ömere, bir bana ba-: 
26/1/9(2 tarihinde verilen karar kat'I- :siper ettim, parmağımı dudakları- kıyordu. Nihayet öi'kesl galib gel-i 

Muhteri: Fahri Arsoy [ yet kesbctmiş olduğu cihcUe lreyfiy~t Ema götüırdüm ona müsamahakar dı". : 
.._ t • ' t • • 

~ Galata Posta K. 1465 - mütteha:ı: karar mucibince ilin olunur. folımasbnı işaret ettim. Zeki ihtiyar - Bu sözleri söylerneğe rn;sıl! 
imaksadımı anladı, işi alaya bozdu: cesaret ediyıorsun? dedi. GiilünçE 

Bursa V ılayeti Nafia Müdürlüğ dnden: ~ - Tabii. •. Senin yaşında bir er ve 1kaba bir ins~n ~aEne girdıği:ıq 
~kek öyle bir yemeğin kal'ŞlSın<la acemi ve b~~rı'ksız 5ocuklar gı?~i 
:huysuızJu'k edemez. · nadına anaglub oldugunu takdır: 
: - Ya! Demek nefis bir yemek- edemiıyo_~ mUEuın? Seni tanıyamı-3 
hir !ha! Öyle ise .. canınız ço'k isti- yorum Omer. Ben~. bildiğim na-E 

1 - Eksiltmeye kon.a.n iş; (Bursa. _ Gemlik yolunwı 1+300-16 + :rno: lı.i 
lometrelerl arat.ınd.ıkl 1>0.ıuk kı.o;nıııı üs1ü katn.nh bet.on kaplama ola.rak keşif 
ve şa.rtn.aıneı.-ine ıöre inşası 192363 lira 30 «uruş ke~if Mdellle ve kapalı zarf 

usulile eksiltmeye çıkarı.J.ırti!1hr. ~yorsa,.. zi;k, ollgı..ıın ve ci-dlcli O~er nerede-i 
2 - Su işin eksiltmesi 10/(/1912 Cuma günü saat 15 de Bursa vilayeti d.d. : - Ne? Ne diyorsun? dır? Karşımda e>n sekız yaşında: 

mi encümeninde yapılacaktır. : - Ne bileyim ben dayı? Karım bir nıek:.tebli var bugün ... Huysuz,: 
3 - Bu işe ald proje, keşif, Iıosu,,i, ma.li. kapalı zarf usulile ek"sU~mc ve ba. :olan 

0 
>kadından öyle i~tiyakla titiz, hatta şımarık bir mektebli. i 

ymdrrlık işleri genel şartnameleri!~. ı.ilsilei. .rıat cetveli ve mukave:e proj:-si ~bahsediyorsunuz ki... Bekar bir - Davı! i 
Nafta dait'esbıde l._teklllut gösterllli. 5erkek oldu.ğUil'lUZa göre... - Ü !kadar gülünç Ve manasız; 

!l - Elı.siMımeye clrebilnıek için isteklilerin (10868) lira 17 kuruş muvakkat ~ - SaygısTıZ! bir insan lk:alıbma girmek istiyor-: 
teminat vermeleri, ticaret odasına 941 yı!ında kayıdlı bnlun.dukların;ı, dair ve_ ; Ömer bey, çıocuklu~und"anbori sun 'ki bilföhtiyar seni affediyo.E 
sika, bu ~J b;ı.sar.abilecek clıllyet ve iktida.rd:ı bulundukla1'1na da.lr ihale ClL Edayısı ile bir arkacf~ gibi konuş. rwm . bir his buhranı geçirımPkte3 
nünden üç fiin e .. ·vcl ''ilayl't ma.ıamuıa nıüra<'aatla usulü dairesinde alacakları • ' f 1 • 

1 ·.·tug~u icin böyle bir latHe etmişti. o1ıdtıi!una inanarak sana aza ce-: ehliyet ves'kasıru gös~rmelcri ,.e üçüncü maddede ya:r.ılı evultı okuyup kabıı ., • 
:Netekiım bu sözleri s5yledikten nb vermek arzusuna kapılmıyo..; etmf'lerl, velh:ısıl 24!>0 sayılı kan.unun hiiltümleri dairesinde ba-ıırh~acakla.n • 
:.sOl'l'l"a ihtiyar adamın omuzlarını, runn. tekliC !tadhrmı 10/4/1942 Cuma ~unii sa.11.t 14 de kadar vilii.yel dabrıi encü • 
:vüzünü o~adı, çocukla~tı, hatta meni reisliğine vermeleri me~nıttur. ' 

Postalarda. 'IUkııbularak ccdkmeler kabul ~""6. (318t) '--·----·---·--·--··---·--• .. ••••• .. ••••••- ,,.J 

(Arkası var) 
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em leket Haberleri 
Cenubun güzel ir Nazillide esrarlı ve 

korkunç bir cinayet 
: Bozova • 

ıyesı 
• a 

------
ahiyade çok bol Anteb fıstığı yetişiyür 

KtUaba ıokaklarımn birinde 
kala•ı delikde§ik edilmif bir 

ceced bulundu 

Urfa (HusU5İ) - Vitayct mer. 1 mevcuıddus. Atlar tamamon asil'dir. Naz.illi (Husu.si) - Bugün Na -
k .. zine 25 !kilometre mcsaf~e o1up ler. Cinsleri Hcımdani, S.aıklavi V<" ziT."ıde tüyler Ürpertici ve esraren.. 
Bozova adını taşıyan nahiye, 2 3 Yemen olan kısı~~darın nükurnc' ~i" bir cinayot olmuştur. ~,ağı Na. 
kılometTc murabbaı t.oprağıı., 8661 ~ırlluından i&ııfadcleri v~ döl 1zııli.nın Çıntbi ormanı d~ılen yo. -
nüfusa Ve 5 2 k.ö ahnnlan yerinde vo fa~ah olncak_llu üzerinde gündiiz va1dtı yerde bır 
ye maliktir. Ça. ' ttr. Nahiyuie ımühinı rud:ıette Anteb cı=sed görülmüş ve zabıtaya ha~cr 
1 şk rılıkları ıie fıstığı ydişi.r. !verilmiştir. Mak.tulün kafası dc1ı1. 

eden tki trahum bakım evine malik d!eşıfk edilmiş olarıık ıbırakıılıntştır. 
n hıye halkı dfan naJıiy~nin büt.ün köylcrindeıYolın etr.af.ında taze !kanlar gö -
ç ftçılik '\'e da • lköy kanunu ıtat!bik edilir. Bu sıı:yede rülmüştiir. Yapıla.o araştııımad.a yo. 
\arcılıkla mcş • birçok yeniiiikler temin ed'ilmi§, 0 _llun kenarında!ki bahçe du.~arı ar. -
g uldür Senede 1 _ lk' '-- h l v kasında &:aı~ı ve yepyent bır ~emir 

· •ur yazaT lım:seıçr nıu tıır lga se. d v d · · 
b n tona ya.kın . . l · d I baeyoz bu'İW'l u~un an cına_yeıtın 

çıbnı~ ev er iç ve ı~n sıvaltırı -b v ıL_:ı l · l d'V' .. 1 
buğday ve arpa A 

1 

u aglT ~a;1yoz a ış en lgl ve o e -

h ,. . mlf, h.e1a ve su yolları yaptlTllmış, ·1 t•..ıı.:s edil~mesi için kafa • 
stı ~aıatı \ar • -"- , __ ....m.._,_ • • :ı... k" n n ~~u • 

d M , ı.. 11ı11lrıa.T .....,.~ ..... ~ yırmı 1«.l oy san. ıı:nın muhbolif yerkrinin ezHdıği an 
ır. crcıme,.. • _ ..ı ·ı_ __ ,_ f I' · · L Ö L 

nohudi sebze "' dı,ğı ~ 0(11,ı-e~ Aaa ıyete c:çırı !aşılmaktadır, fiin~n 
0 

ü!lti.:ııoaş,ı, 
1 d b~ mış., güzel lbır hükumet konagı ve kendisinin ıhalı vakti ycri.nf(h~ bır mey,•a ar an ı~ • , • . ,. v .. d' n 

h ~ u.züm faz. jandarma lcara1c.olu ınşa edıbıııştır. ınsan oldugunu gostermdkte ır: ı.>U 
lıı m"k1arda ye • Yulkar~~i .. 1'e5İ'm n~hi~Min ça.lyoklan sabah1~in basma fabrıka 
nşir Savıma göre otuz iki bin ko.. lışkan müduru emeklı ıardarma sının saat yedı poatasına gc-çenfeır 
yun,.~ bin keçi, 1114 ınerkeb, 93 yüzhaş l Ahmed Aydını gÖştcr _lo vakit burada bir şey görmedikle. 
cirve, iki aygır; 249 a.t ve kısrak mclw:dir. ri.ni ve bu feci vak'anm saa.t d.o:k':1-
______ _._ ______________________ lza doğru lbekçiy.'! ha.'bcr ver:lml!I 

) 
-Oilduğuna göre cina)•ctin, Nazininin 

lzmit Halkevin in temsi lle r i pazarına rast!lıyan bugünd~. aaball ...._________________________ _ _ yedi ile dokl.l'Z arasında ve ani bir 

şekilrle vukua geldiği anlaşılmakta
dır. Üzerinde mnkttıJ.ii tanı.tacak 
hiç bir vesika ve erruıre buılunarna. 
m!şhr. Na.zilli zabıta ve adliyıe::.i 
şimdi bu ıkorkunç h~ıdiııw.nin kur.ha.. 
nı olan şa;.'lısın k İm olld\lğunu teş -
hisc ve failini bulup meydana çl -
kamıağa ç.aılışmaktudtr. Fada her -
kesi müteessir etııniştir. 

-0-

ManisaJa azp,ın bir at 
çocuğun ö1i•müne Bebeb oldu 

Mani a (Hususi) - Geç.enlerde 
bir çocuğun ölümile neticelenen bir 
kaza olmuŞtın. Sarıhanlı köY'ünıden 

Halli} oğlu Halil Aslnnın araba atı 
ürkmküş knçarkien ayni köyden Ka. 

lzmit (Husıt5i) - HalkeV:lmizin temsı1 k:o'tu gençleri cıBir yağmur n~ Samurun beş yaşındaki C:ğlu Ne. 
gecesi)) piyesi ile ulnsan sarrafı» k.orncclisini muvaf.fakJ)·ctle sahneye 1zıre çarı;>r:ıışt~~· ::n~.ru aldıgl yara. 
k<>ymuşlıı.rdır. Resim gençlCTimirz:<ien bir grubu gösteriylor. la.Tın ~ırıle olmuştur. .,,,..., 

Yüksek tahsil 
gençliğ i köy:ere 
niçi_n gitmiyor? 

(Batt.arafı 1 inci sayfada) 
Iıeri> mevzulu bu konferansta pro -
fesör, Üniversite Talebe Biı'liği ile 
Halk.evlerinin büyük milli davadarı. 
m121a yapabikcekleri hizmetleııdicn 
bahsetmiş, bu arada biltM$a nüfu
eınnıızuın yüzde 80 nini t~kıl eden 
köylü ve ıküçiı1c şehirli va~andaş -
larla yüksek tahsil g~nç!'iğinın te • 
ma$ında büyük rolleri olacağını te
barüz ettinniŞtir. Yük~k tah~il genç 
!erinin tkö)~lere kadar yayı1mama • 
larına sebdb. profesöre göre, buTa. 
!arını ta.nımamaılarmdan ileri gdl -
rne'kıtedir. Üniversite Talebe Birli -
i{i. Halkevlerile temas etliği ve bu 
hwıl1'9ta muntazam bir program te:r. 
tib edildiği ıtakdirde, gençler m:k. 
teb mekteb, posta posta memlel.e -
tin en ücra köşrlerine: ulicen.ah 
köylii vatıanda'Şlarına maddi ve ma. 
nevi her türlü vardıma &eve: ı;eve 
gidecclk ve köyü tanıyacak: ileride 
bu seV'dİğİ yerlerde memurlv 6 t al. 
mağı biiyiı1t bir tl'halükk kabıuıl c.. 
dl"c-t"ktir. P11ofe3Ör Fuad Başgilin bu 
te'klifı bütün memleket münevver -
1'erinin Üzl"rinde dur.malıırı lazım ge. 
l"'" bir mesdledir. ---0-0---
Çekmece sahilinde bulunan 

cesed dün moı·gda 
teşhis edi.di 

(Anıt ,r Kabir) projelerini 
beyenmiyen er haklı mı? 

(BaJtarafı 1 inci sayfad ) o~duğu müstakıbe:? ve §erdii min... 
birde ı:sra.rla ııınanıl'ması liizım ge. risfoe göre yapıl!mtf bir anıt olrr.. 
len Türk lknrokıterinin bu1unımadığı lıdır. Bu hakikat bu.gün için de, bıa 
filainj ileri &Ürmü'§dcı>dir. sene aonra da aeğişmıycccktir. ş. 

Bu münasdbctle .ebediyete İnti - halde bugün ortada yapacağımız bir 
kal e<Jccok o?an bu mifll VC muaz. tok İş varolT. Q da kazanan değdi 
zam abide ha'klkında mlmarlarım~z- projdDer üzerinde stil baktml'l'!dau 
ta mevzuda salahiyet sahibi d'iğcr ta-dilat kabiliyeti aramaktır. Yaoi 
mütef eklkıderimız arasında bir an· bu projelerden bir tanesini stili:r.e 
ket açtık. Bize söylenenleri bugün. ederek Tfuk tarzına ifrağ etmek ;fi 
den iribaren neşre bn lıyoruz. bu cihetten ım.ırhakemeyc tabi tut • * Yüksek mimar Sedad Çelin • mak, milli, vicdani ve ayni zamaL 
tıq diyor ki: da hak ve mantığı da tatmin ed. 

«- Bizim için ıik sevinç veTid bilecek yeg5.ne yolklur. Eğer iş be 
şey ümidimizin boşa gitmediği, ya. sahaya dökıiiJürse ben bu eşerler a. 
ni kazanan pr.ojcleır arasında d~i rasında böyle bir kabil.y~ ıa,•yaa 
bir Türk mimarının eserinin bulu. y~ane prıojc olarak mes".ektaşımtz 
nuşuduır. Kazanan projeler, rnil'li kıymc'tli profesör Emin Onatla 
duyguları tatmin bakım\ndan, mi· projceini görüyorum. 
mari ve stil bakımındall' tahlilden Zaten kabul edilen projeler a • 
geçirilirse ooylenilecek c;ok söz var. van projdcrdir. Tatb kına k<ınr 
dır; şöyle ki: vcıırdriBC bunlar daha işlencbıl-ecdı:.. 
. Müsab~ka .şaıda!~~da T~k atı. - tir. şu ha1de Emin Onatın projeei. 
lınde proJoe ıştendıgıne daır hiçbır nin şelldini ve kompoz'sionınıde • 
kay:.d drnındlığı i~~n proj~ler bu - ğiştinnıeden üzerinde müteha ıs • 
günün modas::na gore; yanı mod~m tile lazım ge!eın tndilatın yapılabl.. 
m.imar.i .ile .?'a.p.~lmı~ır:. Modern leccğinıe ka.niim. 
mıman ıse Turklıukle; Tu&. mt...de • s·· . .ıı ._ ___ bu b .. ··k 1·... tal8 

· n .. - '1 L~çb' b k __ ..ı ·ı. o,..c orunıa uyu ..,~e 
n~y~t taruıı J e .m ır a lmu'an ı bir muvaffakiyedc ve hiç pül"ÜzsÜll 
gısı ohnıya~ b~~ .!~~~. tarzı?.ır. olarak vazifemizi yapmış olacağız.•. 

Ben kendı duşunuşume gorıe be. 
ğenilen bu projeler arasında hic;bi. Hüsnü Söylemezoil• 
risinin bir köşesine Atatürkün kıy. 
metli vecizelerinden birisini; me&e. 
la: ıcNe rnuılilu Türküm diyene)) eö. 

(Battarafı 1 ınci sayfa.da) zünü yazacak; mefhumu yakıştıra -

Petrol tevziatı 
hazırlıkl arı bitti ad!lıyeyl haberdar ctmi~lerdir. Bi - cak bir köşe buılarnıyorum. Halbuki 

ri Müni.r Günerin eniştesi olan bu damarlardaki Türk kanını mifü 
iki şah.s .;uman ifaJelcdııde tah .... i. duygularla haTekC'te getirC'll ve bü. E1ekt~iği ~ulu~~l~an evlere J>dı
katı ynpnnl.:ıra aşuğıdaki izahatı tün kuvvetini Türk tarihinden nlan r~I tevzi edılm~ı için yapılan bi. 
"•rmı~lerdir: b' ... ,, .. ::...."n altında yatacağı tün hazırlıklar bıtrniş ve bu tevzi 
• L • ı:'n uvu.,um ..... u . • . . _ıı_ • d I 

<e- Mi.ınir Güner 38, 40 yaşla. bina ~l\ltla\a kendi :nillet1nin ci - ı§l için gereı;;en fışler e bastırı • 
rıaıda ahlakı maz.but; lhalım selım han rnı-deıniyet ınrihine çıkarmış ~~ştır. Bug~ h?~e j~ nıi.ıdüı:dü"' 
bir adamdı. Bır duşınanı falan da 1 . .. gu v pot'rol fışlerını kaymak~ana 
yoktu. Fakat; bundan 20 gün ev _'edilmiştir. Münir Güner ertesi gun. dagıtacaktır.. ~CT ikaza d~ılı~ 
vel b·ıdenbire ortadan" kaybddu den ıtıbnren de ~rtadan k.ııybobnuş b~lunan ve ~lyaçları tc':81k ecliL 
ve bu şüpheli gaybubetinden sonra 1 tur. Zab.ta; ~imdı b~ meçhul nrka. n:ıış ~u~unan kımııeler nahıyclerdea 
hiç bir te.rafta da izıne rast:lana -ı daşı da tcSbıt otmege çalı§J'Jlakıta - fışlerını a~n.c~~r.dır. . 

d dır PetrıoJ ıtevzı ışınde petrol tıııkeıli 
ma ı.u ' 'k ' k 0 fl h"'d' " •r ind " '-'--,_ bL Tahkilcıa:t dün süratle deri!lleşt! • Talhilı;ı atın son ın ışa arı n ı. mumessıLer e:n mur-el~M:lo . m 
rilmiş ve vak'ayı aydınlatacak ba. eenin bir cinay~ ~~ası ihtimal~ni k:amisy~~ çalışaca~"tr: Bu komla • 
zı İp uçları ulde ~d:lmiştir. Bu ara~ çok kuvvetl001dırmı~tL?. Maamafıh; yon faal~yel~ geçrnıştır. Petrol bak. 
da: gümrük memu.runun son olarak vak' ayı örten esrar perdesi kat'i o. lka!Ilara lıtTesı 22 kuru' 1 O .. par~-daa 
bundan 20 gün ovvd Kadıköyden larak cesed üzerinde yapılaca'k o- verilecek, b&allar da muşterılere 
1stanbula gelen b:r vapurda bir ar. topsiyi müteakıb verilece'k. raporla azami 26 kuru§tan eatı~ yapacak e 
ka.da~le beraber görüldüğii tc.sbit kaldıdacaktır. !ardlT • 

• 
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TelgraS, Telefon Ve Telsiz e Ba • 

Japonlar Birmanya 1 Fakir ailelerin çocuklarına yılda 
ve Yeni Gınede 6 k'I , k d I k 

sür'atle ilerliyorlar 1 o paras.z ş_e_e~ ağılı aca 
Çin kuvvetleri bir 

hava meydanı 
zapteddiler 

Celeb adalanndalıi Holanda 
kıt' aları maluıvemetlen va • 
geçtileT, AvudTaiya bombar-

Ankara st (...._.) - iKt kesafeti! rmı mahalli fatrWaal mı•ıtala.rtle in. 
fazla olan fel'lercleld fakir a.llelerin 1tet alk edecelıienllr. Enelce, Hkl fia& ise. 
7qmdadn kiiı:ük eoeaklarına tıeker da.. rladeııı fakir ailelere teker tıeftll dilö
tııtlmuı et.raruıdakJ b.aaırlıklar Wtlaek ııtllÖJ'Ol\ia. Yelll 1carara. nuanuı, t.a f'llli 
üseredlr. Ba 8111Ua41la .baa.ırlaDan ta - k~ çoeuklan J'ılda 6 kilo IN'l'Uı& te. 
ıtmatııame. 111...a.leld &1btlerde Vekil.. lııer wrileaeUlr. TaUma&ııamede lffl ke.. 
ler Bqeünfa ta.dlthıe lllllalaeaıı.ta aleti fasla olan 7erler alkredllmJ!$ilr. Bu 
Talim•....._ eı9Ullanna ıöre, fa.kir ol. ra.1an, İstanbul. bmlr, Ankara KaJseri; 
cit*)anlıı 9i7H7en aDels-, ba durumla- 7.ongııldak; F.ı.idşebirdlr. 

dımanında ölenkr luıg 1ıifi 

Yeni Dellhi 30 (A.A.) - 0mı 
tebliği: 

Prorne cephesi: Cumarteei sa~ 
hı J poın önculeri Pzome'ııın 50 kı. 
lomc'tre ceınuıbunda keıif unsuı1arı.. 
m temaa cttmişlerd T. ~luharcbe 
ôğlcden sonra bulun gun devam 
etmışt T. Zırhlı kuvvetler' miz taar
ruz ic;;ın ilot.lcmışıerd r. Düşman tay 
yareleri Prome ,eohnn: boıcl>alam f
lar ve mitnıfbröz at~! altına ahn1' • 
laT<fi r. Bir m ktar huar vardıır. Ha.. 
va müıdafaa bMıaryaları Uç d~a.n 
tan arcsi düıfünnitt'lerd r. BtT gün 
evvel bir tayyare daiıa dU,Urüknii:ş.. 
tür. 

Çarşani>a günü .. hilde bu1unan 
bir ıehir alçaktan bomharoıman e -
dil'mİftir. Birçok bli!Yü'k yaıngınlar 
çıkını, i.e de saslı aerıvieler lıliaKa 
uğramamı41trr. 

Çinlllerfn muvaffaklyeti 

Yenı Odlhi 30 (AA.) - B~ -
man:yadalki Çin umı:mi ka.raqıihı • 
n n bug~ tdbliğ nde Çin kıt'a -
lannın d.ü:n\.ü Pazar ıUDu .m~il 
taarruza geçerek Nangyıun Kyua -
gem hava Ja.nını zaptıettikleırı bıl. 
dırilınddedır. Çinliler Tunguo cep. 
heınde örfi ıda.re ilii.ıı ctmifieNlir. 
Ç'n tebliği örf1 darenio asayi4i mu.. 
hafaz.a mabadİle ıran edildiğıoi an
latmaktadır. 

Celeb adalarında 

Cri)psin yeni 
beyaM'iatı 

(Ba, tarafı 1 inci sayfada) 
Crlpps llindlst.a.nuı lıııllb. ba.rb kabl 

mıabıe ve aYDl -.a.nda. Paaifik h&rb 
konseyine b4rer ua ıönderJDe9iııl teklif 
ctmşt.lr. 

Cr•PllS harbclen sonra yap lacak olan 
sulh müzakerderincle HiM!ıd• nın keDcll 
marabbaalarmı bina.& ~ilnl ri.dfli. 
mit ve~ ld: 

- Bal'b bUmedea enel lnı1ua de•. 
Winln teklltlerf k.abal eıllllr l8e timdi. 
i:len Ubııdlilcrln mcııfaaUtrlDe 117pn 
tedbirler almacakta. 

Sulh konferamlll4a Jltndlalaa :murab 
haalannııı ltu.lunıaası yeni kwıılacak ol:ın 
dünyada 111ndlstanm hissesi olacagma 
bir deıHldlr. Jllndll tefler BindWanın 

aakerı, malı, lıl&ri, lk&ısadJ leleri hhzat 
deruhte etaıeal bôkınd.ald p.relere ı1alr 
her zam&n BIDd umumi Y&lı.i ile mil.. 
rabırelerile 1MIJ9nablllrler. JIJD4ı.&an 

amami .ıw olllarıoa emrlM amade 
bulunu lahl'•. 

m .. • .... nm llıeDiJ ilendi.... tı.ıare ... 
IDeai Jfla bir kan .. a esub't ibü7&CI 

.ıcıq. 161'ieab'or. Dotı ... r. Fabt Jaarb 
lcıılnde7ia. n. __.,.ıa yeni Wr kanunu .......... .._ ............ 

Bir kamıma eaaı, seri ı.ır sureUe ve 
IJ'Ucalen~· 

IHndlst&n 11.&naaa eusill Hind balkı 
tarafından MOlleoell elaJl mimeulHer 
tarafından .,apı'lacaktır. 

Brlta.nya hükfımel.l lllıı'lllstanın mü. 

inciliz -A1man 
harb gemileri 

arasında çarpışma 

Ruslara mühimmat 
götüren bir gemi ve 
bir Aıman muhribi 

battı 

Jkrlln st (AA.) - ae..l tebllt: 
Almaa ~ makrllalerl. 2t Mart Mıb.. 

lllinde ban kaY"l"e'Üerinbı tauruaaa 
uiradıi'ı lııUıUrilen Ye Murmauka rU • 

melde olan bir dl141D&n remi btlleslne 

hücum eUDlfıderdlr. Ne\7C>l'kia.n reJe.ıı ft 

..... mib' ' 4lolu olan 10,0M tGai.. 

IMollllı Mb1ik 1ıı1r semi topçu ateelle " 

tıarııülı lııakr~. Gerek - ıemlden, 
.... ~ &arat&Ddaa b&ıın,. 

laa dJter Wr p:-ldal mat kalaDlar tar. 
~. 

Ş.faüa b..:ber kafileyi llimaye 
eden vıe buvazörleTlıe torpitıo muh. 
riblednıdıen ~ul eden tiatı6n düt 
man kuvvcdcırik biT demiz muha. 

~ c6nu,tur. d)ewi ttes11 eın ı -
fından biT bgiliz kruva~örüne l)ır 
t.orpil isabet etmiştir. Kar fıırttınası 

Tokyo, 30 (A.A.) - Domei a. 
jan:sı muhahıri Celeb adalarının 
fİrnal sahilınde mokavemct <6tmek
te olan 90Tl Holanda kıt'alarının 
kay dlt:ız te-*tz tetlim o:!dudd!arını 
bildirmektedir. Japonlar, Celeb a -
dallarındaki llmnizlık barelet1eri e&.. 

nas nda 56-4 sr afmıflar, 25 vaıon 
ve biiyÜ)t b ır miiıi nımat ckposu ele 
geçi rırüııılenfi 1'. 

cıarwına ~,t.lr. 
Der elin 'ft her ırktan Blndlllerhı 

1 
yüzünden bu iaab~tin ncticeei tes -

Blndlstanuıı miida.rautaa lfUJ'llt ede. bit edileme.mittir .. Bu çok çetin mu 
eelılerlndea embı bulaamakta71& Hind. be.rebede bir Alman toıpito muh.. 
Werin her blrtncle adUMldel .ar .a:dfe ribi bemıı.,tır. Alman torpito muL. 
._ı4tllt t Hedir. ribleri ~ torp'tıo ndır'ble -

ilen .. Mefllaw Jaan Jıı.eueJine eler. 
_. _., ._...._. lekrar .._ e. rinden bir 8'NPtJll hücumu top ate. 
....._ tile pWtüıı•iic:tı.m .onra bu batan v..ı ca..•c1e 

Berliın 30 (A.A.) Alman .. e•-..U"--- ·-- ... .... ..........ito muhrıbi mürettebatından 8k "'*•w. ....- - .. r -'"• ~ .... 
rady<>SUnun b Jdirdiiine ıöre. Yeni 
Gineye ha.fif Japon kıvveıtfiorı ha • 
len Port Moreıııby'nin 60 lcilomdre 
mesalcsinde bulunmaktadırlar. 

beeU He idare eıtl1eceWerdlr. büyi& biT ltı.nını kurtarmı,la.rıdır. 

Bulga~ist n Ruslar~ 
ranı harb edec3k mı 

(&.,tarafı 1 imi aarfada) 

:aı...-nm ı.rict ııl1uetal el:nnek 
llarlci niitulara aettı. Blndlatan bal. 

k•lllll anularma t.Uıldlr. 
Bııgiin baalar4ıuı ~ Bladlatan 

~n d'.\ha ktllli ft daha ı..tka hlr 8'1 

,.pıtama1M9ktır. 
BlndlilerlD bu t.ekllflerl blee tetıdk 

etmeım ıaSlliMbr. 
Bunlar redde.lilb'le ıae ~ Mr Cır. 

aat, ne * ba4D Jıh tııınkia ele ~
t.tr. Bctı ıe1ıJ111ıerin ~rloe retlrlleeethıl 

linnit olduiunu; 1ıeçen harbdc tereftmk tem'8 ed'7oram. 
baolam1t olan ıilih aritada,Iı. Teklinerln slnclı.tan 9Cıa.e&I için 
eıntn teıkru yenHendığini ve kaba1 Hllebll•oelbııilen pbnll -1nlm. 
eueen bu baı4>in e*ieinin de - Uno......,.U. lcıab eder ld BladJstan 
vamından bafka bı.,- olma • yı.1 teWldl al 
d·X.ını ~kudir. baa'tin ıallaa * mıötecıa 8 

• .._ ._,,ı •---"ıulır. Miitedkler 1"I atteoay{z)en 
DiieT tM&ftan lngiliz ra<lyo... - .ı lı;adar mieM1ıtle eıteeekler. 

MI i.e ıbu)gaıca neır.iya'tında, ~1

11~ e(lerllMle lal~ lı:knlle. 
Bulgar batkını krala ve başvekil nln 7f:DflmiJeceit _.,1ıı11ar yardır. 

Filof a kal'fl kı.,kırtmakta devam Rfn.U.WO bu barlMı wuıu fttirak et_ 
ediyor. umM ne kal 

ı n._ı.... ) m*le ,.ınaı kendWnl kor • ngiliz rad)"OIU: .......,.araırın ge.. ~ blr 
ma7&0M. a'Jlli samMı&la 

ç.en haıbde yanJıı hesab etıtiklerini 111n.a.tan•n tıeaııellnl ..-... tMalmıacak 
vıc bu )"Üz;den büyük acılara ve ka. •e btiyük bir me'Ykl ...-&ır. 
yıhlara maıuE kaldıJdarı11ı; ayni Gellab b• ıtim lsdkı-k •otnı )lep 

yanlış heı98ıbhrın ~i de tekrar .. IN!raıller Jilrli7eRm!• 
lanma4tta olcluilmu .,yled'iJcten 90r1 

ra; bu dıeıfa cerz.anm biiyiit olaca - I . H • • "htifal 
iını ilivc eıderck; haikı bük.luneti ımail Saib oca ıçın 1 

ckvimnıeie teşvik ediyıor. yapıldı 
BerUnla mitaleul Kı:ym.eılll lim adamlarırnı~.an 

t.na.ill Saibiıı 3 üncü ötüm yı!ıdo • 
Bertin 30 (A.A) - Ya1'1 ree .. ıünıil .. lllebeıti)e diin saat 14 te 

ıni bir kaynGbın bildiriliyor: ~ 1tüııüUı in.de bir iWtifal 
• Alman hariciye nazırlığında de- Beyalz O ~nesı'l .,,ençli"'gi ve 
')d'v' .. B ı_ '-A-• 1_·1· M yapı mıqır. nıvere e .. 

Dl 14!tlne gare u~ar u.-ı;ıveıı:, ı · edMmı )erin ~duiu tıop 
fi1orun nudlruna bir pey ddemek ~nt el u __ ~en0., Tarih. Coirafya 
lüzumsur:zıd Nutuk le d a k • ra 1 a eV'ADa ,., ' 

L d b~· .nı ? ~ a: .. ~~ ' Falcültai fari~ edebiyatı doç.ent.1 
o •.a ar. caııt1111 ·~ •lyuı trOftJlf oy. AbdaLalci Gö'kpınarh lımnail Sa • 
)edır lkı: Bulgarııstana doet oLın.aı 'lbi .1. ı._ __ _. L! -"''......:: ~ 

Sayın İstanbul Halkına 

ACELE ILANI 
1 1 

~ emntine naıltll vaeMa
Jarın111ı kifayetine apn ıörül.. 

memit izcfiham ve a1tın üzeorfot 

Ertuğrul Muhsin 
Cahide - 1. Galip 

Tüık ean'ıidkarlarının bu eene 
Türıkiyıeye yarattıltlafl yeaane 

an'at phikaeı 

HISKAnC 
i ALEMDAR i::ıMILLI 1 

Sinemalarına mılkfokındu: 

YARIK 
söeterihneie bql.Dıyor 

.... -DiKKAT!--. 
Filmi &örmek için hl.lı9Ul!li 
cfa~İyeler ' erildiii doğru 

lıı :lciilcfir. Her •aıtanıdat eer. il 
be.ıııçe KÖn!hilir, Seane 

ee.a.tlerine .d.Mat 
Fiada.ra. zam yoltur. 

Alman ve 
Sovret 

tebllllerl 
Almanlar Donetz ve 
Har&<of doğusundaki 
taa. ruzları püskürt

tük, diyorlar 

__ ı _Askeri vaziyet ::ı 
(S., tu'alı 1 inci aayfada) bo defa da HindJstandMI durumlar 

bao ve kata harek&Lı Ue Birlcşık A- cidden a~k-n bir ıonılek haline ıellı 
_.. w A•~•n hava hare. Ye ısır S&afford Crippıa'l.a butün l&7ft 

&e&.leri de aJanslenla Oluuıan ~ller ve ve mahal'eWııe ratmeu Hindist.anuı hı. 

ial1lbır d&biHnde ünm c&.mektecllr. Ve hı~ &.ehllkeı;ile karşıl"4ID&1ı ve Japon 
AvU8&.ı-a!,ya _ Blrlqlk Amerika k.ı.yııak- Jarm, 1-auüalcr tarafından va&Ule Hin • 

!annllan l'aUn lıuı mava.ffaldyeL haber. cibııandan teb'id edHm.lş olan m lllntç 
lerine raimen Japoalann bu &abada.ki ll4Dd nlNaSmdan baz.ıwa vas~ıle tet 
~ ltaa 7ell1 çıkarmalaa yap.. idi e.r.lemck isıedltderi makabli konçc • 
lllıÜ, llMı Malani& ~ limanlar Ve)& 

DGk&Mar 1-al etmdı: 'H Yeni Gine ad&. Din, bir ilı:l siln ene! ba reislerden lkL 
sı-..S lm.....Uerbıba qpı sallalaruu ıe. llnln 1ııir ı&n'are kaaast neUceslnde tele 

Berlin 30 (AA. )- Alman ordulara ni.11efmek sureWe .berrin Wr ,.rp da- obm.ları dolanaUe bliyük bir ausıntı ıe 
baŞkumandanlıtmın teblitl: ha l.nkipf etı&inUklsi ririilmıektedlr. ~ olmaıoına ratımn bu inh lalın o 

Donetz bôlıesinde, Harkofun 'olu - P&llil'lk OlL;yanmunda .iurıunun ltö.fle nane ~~ bir mahiyet ahmsı lb 
IJU.llda clı.işmaıım kuvvetJJ taamı.dan sfcl o1masuıa mukabü Be11A"a1e körfesile "-al baricuıde değildir. Bakalım inıı. 
detli muharebeler neticesinde pliskurtiil. 11.bad Okyanusunun elmal doiu kmluıı.. ~r al7uı ve sevtdilce.nı her iki ba 

müştür. 9 tank ı&hrlb edllmlttlr. dakl deniz ve ban danunu cıa. eııaaen kımdan da çok mühim olan bu mese 
Dotu eepbesbıln dlter k.uıDtla, fek- IDilaar ahJ edlldJti vephlle, buguıı dala& len nuıJ ballt'decdtlerdlrt 

rar başlıyan don altmcla ;yapılan duş • siyade Jap0nlar lehinde Ye Anı-lo_salt. Japon dona ımasının Marbb~n v. 
man t.aarruı.ları da akim kalmış ye düş. ııon devletleri alerhlnde blr tekil al - Bbıgale korle-d rıd~ ıorunmcsı ve bU 
ma.na çok pahalıya o&a!m11.)1ur. m.ıştır. ftlh.aldka; Andaman takım ada.. &1&ıt1laruıuı RaD&"ooo hizasuıa kMlaı 

Ordu tA>J19DSU Lenbıırad ve Kron' - lan; içindeki birkaç iDıtnı. silbayı ve ılerl ~ı nnanyad J"a:ı,>on ordusu. 
tad'da askdi ehemml7eUetti .be41efierl 
muvatftaldJeCle d6wnl$f.ör lntlllklar ft ıot bdw Hind ukerl ile btrlkk Ja • nün H' onunla bir ı te llllrbed Blr • 

PoDlaı"ın ~ dli.şiiitü andan itibaren manya ı > U srupla.rın J.aee, mal n 
c-eniş 1anıuılar ıir'filmu,tijr, Mr Japon fUoeu Malak& Jtotazından talrri7elt!l'ı hUSUSUDu da »OD d reeed 

Dtln ıeee Ala!an •t'&I tanattJeri, llılı&ri&ban Jı.örfCline ıeçerck lrava41 ltolayu..;wacM n b ordunun t.a:ırnrı 
Jıloliı.oTall•n merkedııde. 7ukarı Vol - . 

ft Bol~oJe'nhı clotuanda ukttl dıeltaa labDlerini JD&Jnlenlea temisle._ kuclreıinl hiç dd{lse lld mlslın çıka • 
~ alır 1wı ll'l•rta bomJtalam" meie •"""'P ba fllodan hatif bUI neakilr. Blrmaıın muh&ı'cbe ennde son 

• cemilıer, mtthıde &aaa-oon !}'brinln bu- ıunlvde corulcn kısa bir durakı m:uım 
Jarclır. Tam llıM'Uer aet.lcetıinde Wlhas.. 1 İravMI kol iri b bir 
ııa silih falıdtaJarmda büyük yanımlar Wldıatu ana • P a şe J&ponlarm esaslı hamlıkları il ıı.IL 
_.__ önlertne kadar da flerlcmlılerdlr. Bu • mu\-akkat bir şey oldutuna dair la.n 
~a. 

Sovyet lebllii naala •nıl zamuıAa olmak tbde. ~:ı.ıa miilabuılarım~ Japon Uıırruıunun 
:Moskon 31 (A.A.) _Gece :ıqreclllen Japoa denlraltaıarı Blnple kirfeslne ~- Pep Yama dağınm şark ve ~arb taraf. 

SovYei kblltinln ekinde Kallnln cep • ~nk faallY~te baflamı~r. lııı.Ua. 27 laımda :ram 1ravacll ve ZHan: n h rlrn 
besinde 1ıUıdeu fasla Alma.o öldürWdütü Man tar!hll 'Bbi"°' Amerika resmı teb. 'ridllıerinde Wn Prome ve l'un ne. 
ka.ydedilmelıMilr. 8o17et lat'alan dilş. nttne ıöre HindWıanm 8M'k ubUlerln- la!rleri mın&akalarmda daha bu bit 
m:uun :unıka9'ClltCltbıl lı.ll'dıkbn aonra bir deki Madrae tehir 11ıe Umanı aeıklııl"n_ llıılde&le ~en başlanııf olma e ıeey. 
ıünde blrkaf JDCılkt.a aahalll ıwaı ._ a. b&- Bir~ Amerlb nakil.Ye semi • yüd etmışıUr. Mandalayın 350 K ccını. 
mlşlerdlr. '2'7 Del Alman ııiTade al&J'I llat iorptlH~ Jıahnıa ... rin'. bımdakl Tunıoo JIUD*N ... D'ia Japon • 
'--~... aın•·1-- bu a\avm ld ta,. ~ lactea ~ lıatı Pasl- !arın hilM·n "'-111--'e Prome mınta 
---- - .. • 1llb .... PUUlk abalanMa __.. , -
bura tamaml\e 7olı: edllmlt. M eıllr a.. w oen H' lı: olaa ---~ ela kaıoında iee Lı.ı.Ib lmpara&orluk kı.v . 
lmnuıt ve lıılreot ..aJst•• türt• ~ wtııelı& der~ daha ~-;a· - 1'e&Jerile mllbanılıe ct.WUerl. muhlm bir 
~. ,,_ Wr - 1 name. W k*'-'Je &JTlbaJt olu Çlu ve İnci. 

Rmaıen mnsllerfne laücum deoek .._ ba llo11M11Danm Blnrale Us kaTMlerinln bil'blrlerlle lflftülcen 
Jratill S0 (AA.) _ Dtlnldl ..aı&fie ell,. UrtM8e ldailAaa :JM'lllLMJW etra - ~ 

Ur· fıMa1ı1 n .-nı Dl,.. Ok7anu. nla _ w u.l;reaba emretıefti teldWe lfl>lr ti 
• nndakt faalt.,eU daha da arkeak Ye bil 1"'PN"N"Mfa oldukları, bu yüır.d~ 
~ hanasmda SoYJU!er Bamen .__, ..__.__ Jaa6metbııl :mndlstanın Taıı&'ooda .lkl üo tiimen raddesinde ol-

menilerlne t.rra eıt.mlflenfü. T:ınk. ..-. _..........., duk: " !men Cin u 
larm d~tıclltt ba taarrmıarıb SOY- kendisi lle 'bara1a. slden clenla 10Uarıt lan soy kuvve erinin Ja. 
yetıcr bar.ı.n bC$ tabsrlak lnrn'etler kul.. nın ee!AmeH b&\ımrndım r nantan do. ponlar tarafınclan ~mber l(ıınc alınanlı 

tanmı lardtr. 

ÇeUn mubal'f'belerden sonr Rumen 
kuvwıUt-rl dtişman:ı a!'tr kayıblar ver. 
direrek ptiskiirtmii$lerdlr. Bamcnlcr eM 
defa brşı hücuma ı~k. sonmda kal 
JIUflantır. 

nanmasmdan b r tllo ayırarak Hlncl!*n luıımm esir dehi eıelJldlkleri ve Tuoroo 

sularına röndermek ~eburiyeUnde bı_ şeı.inhı ~im oklutu son ba.berlenicD 
rancatdır. anlqalm*Wır ve ~yed ba haberler 

Bbteşlk AmeriUwD 4enla hazırlıkla. dotru t.e, bir bayU reclktikten l!ODl'8 

111un ıeeikmeai 7ibııiiııden 1.ıııiliere hii - Blrmaıı7a1a ,.antıına rel~n Çin kuV'tt'tle.. 
Jıı.iimdbııin böyle bir mecbllriyeı.te kal - rinbıı taUla 7J)dızlannm parlam3 e son. 
_... b .... 1111111l A.qlo_ı;auou1&ı" beaıa- mf9I U. 1ılr olmqtar, denebUlr, 

Demirhisar ~-=:.:-:-u a::: =: K. D. 

distroyerimiz de =:::.=...-?E 
in~iltereden geldi :::!' .::1:u: .~11::U~ 

~ amdır Bö1ie 1* ftleD,an tncıHere acıa.. 
İalı:enderan H (AA.) - ln&ilıer. lan ~lal'ından aynlmMı, in,.O'-e a -

,apıılan l>elmr lllur dletreyerimlıı de. dalarında bulaııaıı lnsi1k • Amerikaa 

1nl sUıah bura1a "halt Te ba7rak ~ k.unetlerbıin prM A~ ~anama fl
me töreni yapllmıf&ır. lhUmallul 
Tut~ Şüluii Kanatlı, kıs:ı bir kanlmaları hmasundakl ıon 

d lıııemcn lııemrn tamamlle 'ber't&r&f e • 
blta.be He seminln uturlu ve ıemlcllert_ e A k.aruına 

.......ı • - der 1nai1hler ba 7as 'tTUJ>a 
mtı:tn Cf'dl.....-.nln bü7ük whretlerlnc 11.. . • alana otrafi le 
T•k ı.tr bbrama.n olmasını dllemlstlr. bir eıta.rma J'&~ :,_."_ ft 

hatlar tnerlnde .,...un.an ,....._. 

istanbula verilecek 
gıda m w.ddelari için 

valinin l3masları 

mt*ef!kleri bitin tıanetlertnln ytbck 
aeUeıı. ııı..ıta sek9Cn WJe tuk ecpbe. 
.mı1c ~ bnlinmı ..martar. 
~. tn,tllsler l>a mahmrlan ıW. 

atine al.-tar da Btndlstan nılarnta lllr 
fHo r6ndennetıtaı 9Ufı nmr ederlene 

Zeytin yağ va sade 
yağ fiatları teshil 

ediliyor 
Ankan il <Buaai) - Salqı mene. 

clilmlt olau .cyıuı,a; ilaU.ııı yann 
t.op!Nıacak ola.D bir komlsJon ı.aratmclan 
~ edlleoekt.lr. Ba hafta içinde ~ 
ıar teswı olaaanıit aaı.a.ıara &elı:nr bat. 
lr.aac::alaır. Diter &arat\&D aadeyat llat.. 
lanndakl daimi :rtikselmc alikadar ma
Jı.a,mlaruı nuara dlkka&.lnl celbet.mlş ,.. 

acle J'&I llatmı ela tıesbi& e~ ilsere 
~ lıatlamnaeıtv. Bu mevzu et • 
rafuıdMI kararna.meler Vek.lller lleyelne 
ftrilmell tberedlr. 

Vali 'Ve Beded'ıye Reisi Dt. Lutfi ~-
Kırdar &in öifl'~eın evvel İetanbu! 

Türk filimciliiinin. Türk dublajımn, Türk 
muıikisinin zaferler harikaıı 

bö}ge i..,e ınüdürlüiüne gelerek 
mexul ~ur. Bilıusa buwün -
lerde ıtevziatı yapılacak olan 150 
lıon pirinç.. 150 lıon fa.u.lye, 1 00 ton 

ı bulgur, 1 600 11ene'ke beyaz peynir 

ive 600 tendke ııede yağın ne te -
kilde mWıt~ km eline kadar gi • 
deceii meııdeai üzerinde durutmuş.. 
tur. 

Bı.mdan eonra bölge ıaşe müdür
lüğü emrine verilen ve eı\revnı So.. 
kıoni petıtol ,ulteti -tarafından tu • 
tldlrnakta oclıt.n Dördüncü Vakıf ha. 
n1edaki dıanıeler gezilmittir. Böfge 
iaşe müdüı:)üpinijn genitli~ek o. 
lan ~ tıeş.1tilitt için bu ka. 
tm ki.fi geleceği görüşıühnüş ve ala
kadarlarla yçalaıt ıtanaalarda m&..-
bel netic.e ıllınmlftlr. 

Hayali aitvri.ifüeunla dolu evvd zaman mııııısaftuını gölgede b r -

kacallc. biabiT 1ıece efsanelor' nin en aüzc1i.. cfeanevı a,k hika. 
,.,terinin en cazibi 

Türkçe sözlü 
Türkçe prkıh 
Büyük revü ve korolu LEYLA 
Sönmez bir atkın çılgın hasretlerini, ölmez bir 
aevginin acı naimelerini terennüm eden bu mtia
teana büyük eıer, tarihi ve kli.aik Türk muailGıinin 
dizi belinde en rubnevaz ve can alıcı parçalarile 

ıüılenmiıtir. 

Türk milli musiki hayatımaın en biiyiilt 
. .. b t:ı*t b. d ı n ı ım 11aıya.tımızoaıu :ronııı... . 

Jdü~an o'b' un; ,: ~u ~ ır .ı:,_v- hayatlnl adaitml.f, müteakıbeo bır 
rtin ve ır m.uıetın vaıyet lf f _. __ .. d T"dt divan dld v "rür zat 'tara ına.an wıt.a ın u 

Bitiin fııbınbulun e.?i&Tdanberi heyecas& lbddecliii miisteıma film. 60 kişilik 40 kişilik 36 kiş lik 
ugunu go · •• ectd>iya'tt -.haıı.n.dlaki ç .. ışnebrı 

Londraya ıore ve bu çal111m.ı.rın ömekleı-i. ~ku -

nihayet bu Pe~ .q.rnı 

L LE Sinemasında 
&ÖlıteTilecdı: 

ŞARK BÜLBÜLÜ 
9 büyük ,...tdlzıa 7ar.Uıiı ••• BETTY GRA:BBLE'nin net'e Utt! • 
i•·.. .DatOlliY LAMOUR'un bıty• veıdiii... Senenin en bü.. 
1'lk filmidir. Görmeie h.-ı1'anınJz. Diliat: Numaralı ye'l'ler tim.. 

diden ntılmaia baf}amıp. 

lttlıınıe ... b~ 

Mm'kı 'ft .-.r1cı.larlnı hazı.dayan.: 
A 

KEMANI SADi IŞILA Y 
3 Ni.an Cama matineluden itibarM 

TAKSiM Sinemasında 

Lorıdra 3-0 (A.A.) - Bıa\ru nara'k ~iıme .,B- verifrmttır. 
icralı Boria ile Hitler araıındıa ya • ~~...;;;;;;;;;;.;;.;;~~--==-==--=::= 
pı'lan 1ıöriiıpnelerin ~·cai hakk~n. rumu deiitmit sörünmüyor. Millet. 
da hiçbir te:r biiilllllemekle beza • Sovyetlere kartı M.rbe ı'nn~e 
ber, Sofya ıradtyolUDUn biıSaıç cün- lt.aıı.bileceii f9)'in aençlemıın 
denberi dinıleyieiler a.raı1mda Rıa kütle l>aliode ölme.i olacaiını nıüd 
ale)'l>.tarı bi.iyat uy"ndımw.k için r~ bulunmaktadır. Öbür taıalta~ 
p11Dpe.1anda sayreti yaymMI dik • Bulgar aai8eti Ru.lan ım..ı beltı 
kati c;;eJken bir amare oJım.uııııtur. B\i. de batka S1lv miMe&leri~e olduiun
nunıla beırabeır. radyonun bu gayre., dan daha fazla l>ir t"'fll b~ 
line ralmen. Bulpr milletlnin du • tedir. ~--••••••••••••••••••••"' . 
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Bayanlarımızın gizli tuvaletlerinde kullanacağı gayet 

sıhhi, ufak, yumuıak adet bezleridir. 

Her yerde F EM 1 L ve B A G LA R 1 N. araymız. 

Kaptı Kaçiı Kamyonet Alınacak 
Maliye V::kaletinden 

Resmi bir daire için 0,5 Ufı 1,5 tona kadar Fort, Şevrole, Entermı1onal 

markalardan yen1 vı orijinal karuserlll bulunmadıtı takdirde :vlne a10l ınar
kalardlUl olmak iiı&ere bir aded müstamel kaptı kaçtı k•1111onet satın ılına. 

caktır. 

1 - Yeni kaptı bçtı kamyonetin karu.serldekl dahili terti~tı prtnameye 
ıöre olacak veya tadil edlleceldlr. 

2 - Yeni kaptı lı:açtı bulunmadı.it takdirde rerek mot-Or evsafı ve cerekse 
)erli olarak yapılacak karuserlnJn iç ve dış tertibatı prtnamede 1azıh vasıf

lara tamamen llYCUJl olaeaktır, 

3 - Yeni kaptı kaçtı k&1111onetln muhammen bedeli 4000 te teminatı mu,. 
\-aldta-iesl 380 liradır. 

Müstamel vermete tallb olanlar a1nl kmlnat mllularına tlbldlr. 
4 - Şartnameler İstanbulda Maliye evratı matbua ambarından ve Ankaz'a

da )fallye Vekiletı Levazım Müdurlütilmlen bedelsiz olarak verlllr. 
Vermel'e talih olanların 16. t.9ı'? tarihine tesadüf eden Perşembe rünü saa' 

14 de Maliye Vekl.letı Levaıım 'l\liidilrlüğünde ~ eldıtfil edecek l:kslltme ko. 
mi-;yonuna 2490 137ılı kanunun 2, 3 ilncu maddesinde yanlı belcelerlc müra-
caat etıMlerl. «2255• cı399311 

KİMV AGER ALINACAK 
Sümer Bank lzmit Se luloz Sanayii 

Müessesesi Müdürlüğünden: 
Mıie.ssesemize, 3659 :!lıio. lu kanunun hükıimlerlne cöre 140-210 lira 

maatfı 3 klınyacer aluıacakhr. Memurin kanununun ( uncu maddesindeki 
vasıflara malik olan lsteklllerln 30 Msan 1942 tarihine kadar evrakı müs_ 
b'C.eltti~ birlikt.e tahriren iımlUe Mut esemz füdürlütüne müracaat et _ 
meler!, halen ,alt.$anların bulundukl.ı.rı müessc enin muvafakatini alma • 

' ları lazımdır. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

ıhhat ve içUmal Muavenet Vekaletine batlı devlet has.taneleri lçın iki aded 
ulııtt etüv açık eksiltmeye konulmuştur. 

ı - Eksiltme 10,4.942 Cuma günıi ııaat 15 de Ca(alotlunda Sthhat 

ve içtimai Muavenet l'tfüdürliıtünde toPJanan komisyonda yapılac.ıktır. 
2 - Bir a.ded sabit etüvün muhammen tlat.t «2250. liradır. 

3 - Muvakkat teminat 337 lira 5t kuruştur. 

4 - istekliler rtnameslnl çall!)'llla günlerlnikı komisyonda görebilirler. 
5 - istdtll1er 19t2 yılı Ticaret Od:ı.sı ve ikasllc ve 2490 sa:t·ılı itanunda. ya. 

zıtı \eslkalu ile bu işe -,et r muvakkat k-mlmıt makbuz veya oankn mektubl-
le belli ı:ÜJl ve saatte komisyon.& gelmc'erl, «3806~ 

__..... .... _ ............ ..-.. .......... --········· .................................................. . 
Son Po•~• Matbauı: Nefl'lyat Müdürü: Cihad Babu 

SAHlBl: A. Ekrem UŞAKLIGIL 

ı,. BAYANLA~ ve BAYLAR . 
l\lües:.esem~e dalma KADI~ ve ERKEK 
kol, ceb ~atlul, masa, duvar saatleri, altın 
ve platin nişan 1ıiriiklerl, kı1mctll taslarla 
süslü ÇİÇF.K ve PLAKLAR ve 1eni «Sevall. 
yeıı 1özükleri11ln 'Zenrln oeşltıerlnl bulun -
durd•tıımuzu bildirmekle ıeref du1arız. 

• 
1 

S A A T Mağazaları 
ADRES: iSTAXBUL, EMİNÖNÖ CADDESİ No. 8 

Kambiyo Memuru Ahnacal< 
T. C. Ziraat Bankası Umum Müdürlüğünden: 

Ankara, İstanbul ve İzmir ıu~lerlmbde çahştırılmak ve 3659 sayılı barem 
kanunu hükümleri clalreslnde 85.210 Ura a1Jık verilmek üzere lıi%uma !radar 
kambl10 memuru, tef muavınl ve şef alınacaktır. 

A - Taliblcrde aranılan vasırlır şunlardır: 

1 - As1terliilnl yapmış olmak. 

2 - En az lise m~unu veya o derecede tahsil rörnıüş olmak. 
3 - İstihdamına mani bir hali bulunmamak. 
f - Yaşı 1lrml birden aşatı. otuz beşten yukarı olmam1ok. 
5 - Şef ve şef muavinlltl !çın daha enel kambi10 işlerinde müma

re.e sahibi olmuş bulunma.k. 
8 - Fransızca, inc-lllzce, Almanoa dillerinden birine ;ııM.klle vikıf 

bulunmak. c•Bu dlllerden ikisine aşina olanlar tercih ~dil~ektlr.ıı 
'J - istenecek vesaiki ibraza ve memurluk taahhütnamesini imzaya 

amade olma.k. 

B - Tulbler Usan ve meı.lelı:i bllrlleri hakkında. yukarıda •azılı şubeleri_ 

mlzde 28.4.942 tarihinde bir ehliyet lrntilıanına ti.bi tutulacaklardır. 
c _ Lıteklllerin Ankara, İstanbul, İsmir u~lerlmlze müracaat .. >derek cclm-

tlbana rlrme kartı» alm.&ları la'llmdır. ~.aoıo. 

DOKTOR ALINACAK 
Sümer Bank İzmit SeHüloz Sanayii 

Müessesesi Müdürlüğünden: 
Fabrikamız evlerinde tk.amd etmek üere m~emize 300 lira Ucretll 

bir dahillye müt.ehassı.sı doktor almaoakttr. 45 yaşını müteea.\iz bulunma- ı 
yan fst.eklllerden l\lemurin Kanununun f üncü maddesindeki vasın.ırı hal:z; 
olanlann 30 Nisan 19"2 tarihine kada.r evr:Lkı mil.'lbltelerile tahriren iz • 1 

mitte müesses~mbı müdürlütüne müraeaa.t etmeleri. 1 ' ~ 
(TiYATROLAR) 

! 
fıtanbuJ Beledl1eai 
Şehir Tl1atro.u 

Tepehaıı dram kıımında 
Bu akşam aaat 20.30 da 

PARA 

J; ___ l_7·n ___ ·a ·--
SA C SABUNU 

\ . . . 

S;ıçlarıl'ıırı muhafaı:• için ·h.atlkOlade 
tesirini ilk kulfıını"ta ıoreuık1.l"lr. 

30 Kuru•tu• 

Lira 

1 S0.000 30.000 

' 10.000 40.000 
6 5.000 30.000 .. 2.000 81.0H 

120 1.101 ızo.ooo 

168 5ot 80.000 

uoo lOG · 120.000 

uoo 50 fi0.008 

8.000 10 80.000 

160.000 ! 320.000 

t70.7U Yekfın 960.000 

YÜZ BİLETTE 42.68 BİLET 
KAZANACAK 
Tam bilet 4, yarım bilet 2 lira 

MEM~R "LINA\;AK 
Sümer bank İzmit Sellüloz Sanayii 

Müess'esesi Müdürlüğünden: 
Müesseseml:dn Mun;.ı..,ebe, Ticaret ve Mlllıaberaı ::servislerine 3659 ı;ayılı 

kanunun hükümlerine CÖfe 75 liradan 170 liraya kadar Jıl3llS verilmek 
tmere, imtlhaıda veya lmt.lhansız memur alınacaktır. İmtihaıı 20/4/1942 
tarihinde Ankoradıı Sümer Baıı.k Umwn Miıdürlü(:'ünde, i tanbuld.ı Sumer 
Bank şubesinde ve İz.mitte l\lüe ese merkezinde saat 14,30 da yapılacaktır. 
Yüksek iktısad ve Ticaret mektebi veya Ticaret lise i mezunl.ırt ıle s;ıııayı 
mii~lerlndc çalışını olanlar tercihan alınacaktır. l\lemurin kanunu -
nun dordüncü maddesindeki va ıfları hah olıLnlarm dilekçelerine evrakı 

müsbite urctlerllc bir rototrıı.flarının lli.şUrilıırek 15/4/191'! tarıhinc kadar 
izmt.te l\füe l'Sem17 l\Iiıdürlüi:une t lırlreıı müraM\al etmeleri, halen ç:ılı • 
şanla.rın bu!unı!ukl:ın mUesscscnln muv:ı!:&.:t:ıtlnl alm:ıları liizınıdır. 


