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Felsefe Terimleri 
Tesbit Edildi 

Ankarada Toplanan Komisyon 
Mesaisini Bitirdi Gün İçinde 

17 

Fransa 
Vaziyetini 
Tayine Mecbur 
Edilecek midir? 

Pil 1400 Kadar Felse 
Teriminin Karşılsğı 
.T esbit Olundu 

:Mareşal Petain, iki muharip taraf 
arasında mümkün olduğu kadar bi
tarafhtını muhafaza etmek ve har
bin ı;onuna bu ııekilde varmak 11i
:Yasetini takip ediyor. Fakat müt
tefikler Vichy'nin mihvere katşı 
olan zaafından endiıJededir ve A
merika bu yüzden Vichy'yi sıkış
tırarak mihvercilcrc biç bir mıisa
•dede bulunnuyacağı hakkında !e-
1ninat istemek lüzumunu duymuş
tur. Ancak Vichy'nin bu teminatı 
bu sefer mihvcrcilerin hoşuna ~it
memiş ve Fransa artık iki cephe
den birini scçmiye davet olunmuş
tur. Vichy'yi tcl$rar nazik bir va
-ziycte düııüren sebepler bunlardır. 

M. ZP.keriga SERT El.: 

Uzak Şarkta J aponlann 
Hint denizine çıkmaları 

\re ilkbaharın yaklaşması Fransa
tıın vaziyetini tekrar nazikleştir. 
:rniştir. 

. Mareşal Petain giıya iki muha 
:rıp taraf aras~-;da mümkün oldu.. 
ğu kadar bitaraflığını muhafaza 
c.>tınek ve harbin sonuna bu şekil
de varmak siyasetini takip edi -
Yor. Ne müttefiklerin dilelC ve 
itehditlerine ehemmiyet veriyor, 
ne de Almanlara tamamen boyun 
eğiyor. Şüphesiz Vichy hükıime
ıtinin bu bitarafık siyasetinden 
Almanya istifade ediyor. Çünkü 
Vichy hükumetinin mulkaddera
tı harp içinde Almanyanın elin. 
de gibidir. Berlinı bütün bütün 
kızdırmak Vichy'nin işine gel -
nıez. Bertin de Vichy'nin vaziye
tindeki bu hususiyetten azami 
derecede f.aydalanmıya çalışır: 

General Mac Arthun kuvvetleri
nin mukavemete devam ettiği Fi
lipinlerde yerli bir kadın tipi 

PASifiK ·-HARBi 

Sumatra'da 
' 

Medan da 
Dün Düştü 

--o-

Japonlarm Salomon 
Ad af arına İhraç 

Yaptıkları Söyleniyor -Meseli işgal altında olan veya 
olmayan bütün Fransız fabrika -
lan Almanya için çalışır. Bu fab
l"ikaların ham maddesini Alman- Tukyo, Başvekil Toio'nun 

Ankara, 13 (A.A.) - Felsefe 
terimlerini tesbit etmek üzere dil 
tarih, coğrafya fakültesi bi -
nasında toplanmış olan komisyon 
17 günlük sürekli çalışmalardan 
sonra toplanmalarına dün son 
vermiştir. İstanbul ve Ankara ü
niversiteleri alakalı prifesör ve 
d.oçentlerinin ve diğer zevatrn iş
tırak ettiği bu komisyonda 1400 e 
~kın felsefe teriminin türkçe 
k'arşılığı tesbit ve kabul edilmiş 
tir. 

Komisyon toplantısı sonunda 
Maarif Vekili Hasan Ali Yücel 
bir nutuk iradederek demiştir ki: 
"- Bir gün bile dinlenmeden 

çalışıp yaptığınız büyük işi say
gıyla karşılarm. Hepinize candan 
tfşekkür ederim. Hocalannla, o
kuldaşlanmla, meslektaşlarımla 
beraber olmannı bahtiyarlığını da 
söyl~m.e; hf:nım için ayrı bir 

ı ze\I Jı. ofuy_o_r ·_··__.,._ __ 

laıe Müsteıarı Gitti 
İaşe Müsteşarı Sökmensüer dün öğ

leden evvel birliklerde meşgul olmuş 
ve dün akşam Ankaraya dönmüştür. 

SA·RK CEPHESi 

Birbirini 
Tutmıyan 
Haberler 

Berline Göre, Donetz 
de Mühim Rus 

Kuvvetleri İmha Edildi 

Londra ise Sovyetlerin 
Burada Büyük Taarruza 
Baıladıklarını Söylüyor 

~·a verir ve yalnız kendisi için Teklifine Avustralyadan 
çalışmalarını ister. Vichy Al • Gelecek Cevabı Bekliyor 
tnanyanın bu emrine karşı dura-
cak vaziyette değildir. AVUt!J''J'J:tAL ı ıl 'UA: Berlin, 13 (A.A.) -Alman or. 

,_ Almanl~r, şimali Afrikadaki Melbourne- 13 (AA)- Resmi duları başkumandanlığının tebli-
.ıı;.uvvetlerıne malzeme ve yardım • · · ği· 
göndermek hususunda da Fran _ Salomon takım adalarından Bu • · 
sanın bitaraflığından istifade et- ka açıklarında bundan 3 gün ev- Donetz bölgesindeki müdafaa 
:rnektedir. Suriyede General ve.~ J~pon deniz kuvvetleri görül m?harebele~ esnasında ön~m~i 
Dentz Alınan tayyarelerinin Fran muştur. Karaya de':'.'amlı ~ur<:_t.te mıktar~a duşman ~uvvetıe:ı ~ır 
sız hava üslerini işgal etmesine a~er çıkıp çıkmadıgı bellı degıl. ~ukabıı .aarruzla imha edılmış-
nıüsaade etmiştir. Pasifikte de dır. tır. 
Fransa Hindiçiniyi Japonlara ver C b 13 *(AA) A Doğu cephesinin şimal kesimin 
nıekten çekinmemiştir. Japonya t tn ~rra, ti· .- .. ~s .. - de ordu ve S. S. teşekkülleri gün 
Pasifikteki muvaffakıyetin bü - ;aJ~ av~ _guv;.e . e~ı bs~zcu~u, lerce süren savaş esnasında bü -
)'ilk kısmını Fransız Hindiçinisi.. ~ 0 bT ores ı Y~ ın~n e ~·~ u. tün muvasalası kesilmiş bir düş
ne yerleşmiş olmasına borçlu • gu 

8
1 ın1en ye~adne ldap?n 1 o~ul- man grupunu imha etmic:lerdir 

du nun a amaua a o ugunu soy e :;- · 

GENERAL 
WAVELL 
DİYOR Ki~ 

"Hindistan Müdafaası 
Denizden Çıkarmayı 
Önliyecek Bir Şekilde 

Tanzim Ediliyor .. 

Ran9on'un Kayıbı Ağır 
Darbedir, Japonyanın 
Uğradığı Tehlikeleri de 
Unut111amak Lazımdır .. 

Birmanyada Jenanj?vuane - Chauk petrol kuyularından bir görünüş 

Gandi Pek 1 

• • • • 
Umıtlı 

Görünmüyor 

Sigara Nevileri 
Azaltılacak 

1 ... , ·ı+ H' d" t · ngı ere, m ıs an 
KÜÇÜK iÇKi ŞİŞELERi DE TEDRiCE~ 
KALDIRILIYOR - iNHiSARLAR VEKİLi 
TETKİKLERi ETRAFINDA iZAHAT VERD işinde Hatasmı itiraf 

Ve Tamir Etmetidir .. On gündenberi şehrimizde tet
kikler yapan gümrük ve inhisar -
lar vekili Raif Karadeniz, dün 

Asi Kabilelerle ln9iliıler de inhisarlar umum müdürlüğün 
A d B• M ·· d ~e tetkiklerine devam etmiştir. 
rasın a ır usa eme Öğleden sonra bir muharririmizi 

Oldu, Kadın ve Çocuklar kabul eden vekil şu beyanatta bu 
SeylGn'dan Çıkarıldı lunmuştur: 

~ Bern, 13 (A.A.) - Nevyorktan "- İstanbulda bilhassa inhisar 
İsviçre telgraf ajansına bildirili • lara ait işlerle meşgul oldum. Ve 

GeneraJ \Va\.·ctı yor: kaletten verilen emirlerin mahal 
Yeni Delhi 13 (A.A. _ Ba· İngiliz Hindistanmda kain Vart !erinde iyi tatbik olunduğunu, me 

sın toplantısında askeri vaziyeti ha'dan alınan haberlere göre Gan murların içinde bulunduğumuz 
anlatan General Wavell söyle di Hint meselesinin halledileceği- günlerin nezaketini takdir etmış 
demistir: :o ni ümit ettiren hiçbir belirti mcv olduklarını ve ona göre çalıştık-
"R~ngonun ve aşağı Birmanya cut ol~a~ığını ?öy.l~miş~ir .. Hint larını gördüm; tetkikatımdnn 

nın büyük kısmının elden çıkma- meselesının halli ıçın Ingıltere memnunum. 
sı, birçok bakımdan Singapurun hiikıimetinin _yakit g.~irmede~ - Levazım anbarlarında tahki 
kaybından daha ciddi bir darbe- ne yapma_şı lazımgeldıgıne daır kat yapılıp yapılmadığı hakkında 
dir. Bu durum muharebeyi Hin _ sorulan hır suale cevaben Gandı bizi tenvir eder misiniz? 

Kail Karadeniz distana daha çok yaklaştırmış ve şunları söy!emi~ir: . - Levazım anbarlarında tah -
Çinli müttefiklerimizle muvasale "Pek nazik bır sual son~yor~u- kikat yok; ancak işlerin cereyanı 
yollarımızı tehdit etmekte bulun nuz. Buna cevap vermek ımkan- bakımından bir tetkik vardır. Kar,-----------------
muştur. s~z gibidir: B~nim şahsi kanaatte- bataştaki levazım anbarının ma- Avustralya ve Kanada 

Malezyada olduğu gibi Birman ı-ım var. Ingıltereye me~yal lll - rangozhanesinde günün birinde • • •• 
yada da kafi derecede hazırlıklı maklı~ı.m~ ~ağme? İ~gil~ em - çalınan birkaç sandık çivinın -~ı- Kuvvetlermm Bugune 
değildik. Takviye kıtaları çok peryalızmının Hındıstan a kur*ı şarda satılırken yakalanması uze K d or z . t 

ftJij"' Sonu Sa: 2; Sü: 4 büyük bir cinayet teşkil ettiği ka rine derhal anbarların tadadı yap a ar an ayıa ( 

QUEEN MARY 
Transatlantiği 

1 O Bin ln9iliz ve Amerikan 
Askerini Hamilen Meçhul 

Bir Yere Hareket Etti 
İtalya hududu, 13 (A.A.) - 0-

fi: Ciornale d'İtalia gazetesinin 
Boenos-Aires muhabiri yazıyor: 

Queen Mary isimli İngiliz yol 
cu vapuru Rio de Janeiro körfe • 
zinde 3 gün kaldıktan sonra meç
hul bir istikamete doğru hareket 
etmiştir. Gemide 10,000 İngilız 
ve Amerikan askeri vardı. Ve ge
mi 3 harp sefinesinin himayesin
de cenuba doğru yol alıyordu. 
Queen Mary, Rio de Janeiro'da 
kaldığı müddetçe askerlerden hiç 
biri karaya çıkmamıştır. 

naatindeyim. ~~di lngilter~ ~çın tınlarak mevcutların kayıtlarla Melbourne 13 (A.A.) - Cuma 
yapılac~k en ıyi ~ hatasını ıtıraf kontrolüne girişilm~ti. günü Melb~urne'da neşredilen 
v~ tamı.r etme~~ır. ~akat ufukta Bu kontrol sırasında vazifeli me- resmi bir beyannameye göre, A -
boyle b1: şey goremıyorum.!, murlarm ihmali yüzünden tutulması vustralya imparatorluk kuvvet -

Seylan adasında talılıye ~ sonu sa: 2; Sü: 4 lerinin Malezyada ve Singapur. 
Londra, 13 (A.A.) - Kadınlar daki esirler de dahil olmak üzere 

ve çocuklar Seylan adasından çı- kayıpları yekunu 17,031 dir. A -
karılmıştır. Tahliye emri başku- Bacvek·ıı Du··n au·"krec vustralya imparatorluk kuvvetle. 
mandan Visamiral Sir Geoffrey :r ~ rinin Orta şarktaki kayıpları 

l2ir sonu sa: 2; sa: 5 Ell'!İmİzİ Kabul Etti 9,335 i bulmaktadır. 
~ Ottava, 13 (A.A.) - Kanada 

İngilizler 
Kiel'i 

Bombaladı 

inşaat Atölyelerinde 
Yangmlar Çıkarıldı 

Ankara, 13 (A.A.) - Başvekil parlamentosuna tevdi edilen bir 
Dr. Refik Saydam, bugün saat rapora göre Kanada kara, deniz 
10,30 da Bükreş büyük elçimiz" ve hava kuvvetlerinin kayıpları 
Hamdullah Suphi Tanrıöveri ka-

1
1857 ölü, 366 kayıp ve 1817 harr 

bul etmiştir. esirinden ibare~bulunmaktadır. 

Aşk Kurbanı İle Evlenme Kurbanı 
r. . . , . miştir: Sa':'aş .":e av tayya~ele~i teş~.kkül 
~glltere ve Amerika Vıchy nın Yeni Giııe'ye lıava akım lerı duşman mevzılerı_ne hucum r··--.... ·--·"'""""··----, 

Mihvere. karşı. olan bu zaafın • . . etmişler ve bazı mevkılerle Sov- ' 
dan endışededır. Yarın da donan Vaşıngt~n, 13 .<~.A.) - _Harbı. yetlerin iaşe yollarını muvaffakı- Bell!!. •ık ada ı· ki 

Gneisenau Zırhhsının 
Hasara Uğradığı ve 

Tamir Görmekte 
Olduğu Anlaşıhyor 

REF IK 
HALiD 
KARAY 

G iyim kuşam vitrinleri önünde mıhlanıp d~· 
şünüyorum: Etiketlerde okuduğum o fı. 

yatları, kaçta kaç kişinin hangi gündelik, hafta -
lık, aylık, gelir ve kazancına uydurabilirsiniz? 
Yedi liradan aşağı kumaş yok. Hoş, böyle yuvar. 
lak hesap bir "yedi lira,. ya rastgelemezsiniz ya! ınayı Alınanyaya terkedebilir ya ye Nazırlıgı teblıgı: Amerıkan a- yetle bombalanuşlardır. 3' 

hut şimali ve garbi Afrika sahil- ğır bomba tayyareleri yeni Gine .. • 
!erinde Almanlann yerleşmesine tayyare meyd~nlarına karşı akın- 9 maı;tan 12 m.arta kadar duş infilak Oldu 
nıüsaade edebilir· Uzak Şarkta lar yapmışlardır. 5 Japon avcısı man dogu cep~es.ınde 55 zırhlı 
Çin Hindistanıdı verdiği gibi düşürülmuştür. Salamoo ve. Lae 'araba kaybetmıştır. 
Martinik adalarını veya Mada • if:?r Sonu Sa: 2; Sü: 3 l:lfj2 Sonu Sa: 2; Sil: IS 
gaskan da Mihverin emrine hıra. ---
kabilir. Bütün bunlar harbin mu-
kadderatı üzerinde büyük rol oy. 
nıyacak hadiselerdir, bu sebeple 
de müttefikler Fransanm vaziye
tini kaygu ile takip etmektedir. 
Bir taraf tan da Amerika Vichy -
yi sıkıştırarak mihvercilere hiç 
bir müsaadede bulunmıyacağı 
hakkında teminat istemek mecbu 
J"iyetini duym~tur. Bu vesile ile 
Vichy hükfunetine verdiği nota
da, Fransız müstemlekelerinden 
herhangi birinin mihver emrine 
verilmesini Amerikanın tanımı • 
yacağını bildirmiştir. HattA daha 
ileri giderek Pasüildeki Fransız 
adalan üzerinde hür Fransa taraf 
tarlarının hakimiyet ha.kkını tanı l 
mıştır. Vichy hüktimctme ae ge
~k şimali ve garbi Afrikada ve 
gerek Pasifikte bll)unan Fransız 
müstemlekelerininiihver isti 
}asına karşı· müdaf edebilecek 
ellerde bütunmas mıgeldiğim 

;\sü:,, 
:tebliğ etmiştir_. ı~ 

. , ıtıT. itf. 
Şark Cephesinden resimler: Bir Almanpefcri 

gözetliyor 
ileri 

Bükreşte Çıkan Bir 
Y angmda da 100 i 
Kişi Ağır Yaralandı l 
Londra' 13 (A.A.) - Serbest 

Belçıka Ajansının bildirdiğine 
göre işgal altındaki Belçikada 
bazı fabrikalarda infilaklar ol -
muştur. Gugree de iki kişi ölmü~ 
t.tir. Selbretede ki kimyevi mad

Londra, 13 (A.A.) - Hava na
zırlığının tebliği: İngiliz bomba 
tayyareleri dün gece Kiel'e ve Al 
manyanm batı şimalinde daha 
başka hedeflere hücum etmişler 
dir. Kieldeki deniz inşaat atölye
lerinde bombalar patladığı görül 
müştür. İngiliz tayyareleri, geri 
dönerlerken birçok yangınlar çık 
mış bulunuyordu. Düşman sula. 
rına mayn dökülmüştür. Tayya
relerimizden B i üssüne dönme • 
miştir. 

Grıeisenau lıavuzda 
de fabrikalarında vukua ~elen Londra, 13 (A.A.) - Gneb<>nau 
infilaklarda 4 kişi varalanmıştır. muharebe kruvazörünün Kicl'de 

Bükreşte bir yangın alınan fotoğraflan amirallik ve 
Biikres. 13 lA A.ı _ Curen•iul İngiliz kuvvetleri mütehassısları 

gazetMin.ırı bildirdiğine göre, tarafından incelenmiştir. Bu fo • 
Bükı P ~ımal gan karşısında ya toğraflar Genisenau'un mühim 
pılnı:ıkta olan de\"let demiryolla hasarlara uğradığını ve havuzda 
n binası bekleme salonunda bir bulunduğunu göstermektedir. Ge 
yangın çıkmıştır Birdenbire çı _ minin baş tarafındaki çelik lev
kan yangının sebepleri henüz an halar kaldırılmıştır. Öyle ki, alt 
laştlınamıştır. 200 den fazb in _ güver~~ ?.1ey~andadır. Bu boşlu -
san muazzam bir alev sütunu için ğun buyük bır kısmı maskeleme 
de kalmış ve bunlardan 100 den suretiyle veyahut ~u.~~at.~m 
fazlası az çok ağır surette yanmış konulan kalaslarla ortülmuştür. 
ve hastaneye kaldırılmışlardır. 1.'l!i Sonu Sa: 2; Sü: 5 

O "7 ,. nin yanında, daha küçük yazılarla herhalde bir "90,, , hat
ta "99 bulunması şarttır; "maliyet,, ve kar hadleri o derece dü. 
rüst, s~ğlam tutulmuştur! Bunlara baktıkça halime ş~krediyo
rum: "Genç değilim, diyorum,_ge~ik kızım d.a yok ... _Bız, b~ll~ 
ve ucuzluk devirlerinde çok görmuş, oldukça ıyı yemış ve gıym. 
miş adamlarız. Hevesimiz içimizde kalmadan hırslarım~ . yatış
mış arzularımız körleşmiştir. Fakat ötekiler, hele gelınlık ve 
"Üv~ylik çağına basmış tazeler ve delikanlılar ne yap.yorlar?,, 
Zira güzel giyinmek, güzel görünmek, sevdiğini kendi eliyle ve 
emeğiyle süslemek, vahşi ve medeni, her insanın ~n t~~ii -~uyg1:1-
larından. isteklerinden biridir. Halden anlamaz, sus duşkunu bır 
kıza düşen delikanlının hali nice ola? Gönül ister, el yetmez. ay
rıca dırdır ve surat ... Çıldırmak işten sayılmaz! 

Şu "çıldırmak,. sözü aklıma bir hikaye getirdi: Buyük bir şL. 
fa evinde baş hekim ile Kurumu gönniye gelen meslektaşları, 
bahçede dolaşırlarken bir hastaya rastlamışlar. Kıbar h~lli. sakin 
tavurlu bir delikanlı ... Kucağına bir bebek almış, sessız sadasız 
oturuyor. Baş hekim, ziyaretçilerine demiş ki: "Bayla~, bu .za:a.r
sız hasta. güze) bir kıza tutulmuştu: kızı ona vermedıklerı ıçın 
kederinden aklını kaybetti. Şimdi, "Oğsüne bastırdığı bebeğı sev 
gilisi sanarak avunup duruyor.,, Bu sırada, bir köşeden, ağzı kö· 
pürmüş, gözleri dönmüş azılı bir deli, he~imlerin .. b!11unduk.lan 
yere doğru saldırır; gardiyanlar tam V:a.Jiınde.yetışırter,_!:hlık!:
vi önlerler. O zaman baş bekim der kı: "Demın bahsettıgım gu-
7.el kızla evlenen delikanlı da işte bu azgın delidir!,, 

Şimdi, etiketlere bakarken hikayedeki azılı deli bana israfçı 
bir kadının kocası ve bir harp vitrini kurbanı gibi geliyor. Gad
re uğramış aşk, bira.damı olabilir ki, deli eder ... Fakat - t~rsi~e 
bir propaganda yapmış ~lınıya~ 8J!!m& - ~- s~:ada ye:s~ bır 
evlenmenin insanı zırdelıye çevırmesı daha buyük bir ıhtıınal 
içindedir. . .. 
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'
&t•ı• ~. - ;\ıoıe:rt YarınYapllacak yeni Bir Ekmek Çesnisi Patates 
w rı p ~ UNCAKL&R\$M.M ~ ı· M 1 F·ıyatlarl unem ı aç T .. b I • y I • 
No. 44 Yazan, iRFAN BEBCET - ecru e erı apı ıyor B kk il 40 K 
Nazmi bili bir köıede kımıı bula- deiil mlylmi» Sen bu evde benim kud- Galatasaray-F.Balıçe a a ar uruıa 

.. 

H.3-942 

"" Asker Ailelerine il 
Yardıma Dair 

Yokıuı aaker aılelerlne Beledl· 

r-DIKKAT: 

~~ ıibi etraıma bakındı; kamma ::: .:;;::::.=; kendini bmlm Karşılaşıyor Satmıya Başladılar 
- Gitmiı! Dedi Defohmıı .• Ondan Fahire boiaamclaki düiümii ;öze- Mevstrnln en mmıtm ve en lieye- Elrnieğe Kuru Bakla Unu da Kanı+.nlaeak Son günlerde piyasaya bol patates 1 
qra terliklerini· ıilrtiyerek odadan bildi: canh flltbol maı;r yarın Seref stadyo- Ekmeklik buğday ununa karrştırıl- ve bu suretle fazla ekmek karnesi gett~dltf halde, patates fiyattan yir-

ye tarafından tıer ay yardım ya• 
pılfyor, Fakat bu yardımın yapn• 
ması için aaker alleılnln devamh 1 
bir iti veya ı•ıtrl olmanı .. , yani 
kazancı ve geçlneceOI bulunma• 

ken mınlclandı: - Ahmet. dedi. Bu. bir karakter me munda Galatasarayla Fenerbahçe a- makta olan yüzde yinnl bet nlıbe- getirilerek fazla un alaımak istenil- mi ıki kuruştan otuz beş kuruşa ka-
- Cehenneme kadar yola varı.. eelealdir. Butlan mlltehakkim :rara- t'asında yapilacakt11'. Bu mllııabaka- tinde mısır unu ile yapılan ekmekle- dili görülmüttür. Toprak Ofisi bu il- dar :vilkselmlıtir. Baırt bakkallar kilo-
Fahire. Namıinin bu sösil ıöylerken tılmıtlardrr, Ben kimeeye tahaldtllm nın ehemmiyeti kupa finali olmasnı- rin bazı fırınlarda iyi plşirilmedlğl i- bi fırtnlara fazla un vermlyecektlr, su kırk kuruştan patates satmakta-
inln titredltini farkettl edeqıem Beraberimde balmumlan da- dandır çin dağıldığı ıörühnüıtür. Bu &ibi n- dırlar, Patates dikimi mevsimi geldl-
Karplıldı otardafar Genç be ima dl.. Jllsle idare etmeyi terc!h ' rmlarm piıirme 1111 kontrol edilecek- Belediye, dlln yeni bir ekmek çee- liııi ve patateslerin tohumluk olarak 

unm yflsilne bala7orc1a. O, kısı- ederim. Yarm S«et atadı. muhakkak ki, a- tir. Pazartesinden sonra ekmek çeş- nisi tecrübesi yapmJŞtır. Bu tecrübe almacafmı anlr;yan bazı toptancılarm 
baıma ırelen bu fetaketten bert Numl, maunm berine ımnrala· nml haddbıde bir M1frct ttlttelf fle nisi tadile u!rıyacaktır. Bu hususta sonunda bir çuval undan 600 grambk fiyatları lnzumauz ve sebeps'f yere 

Jı!ru daha ıröçmlı pblydi 81.prumı na lndfrerek• dolacö 'Ye 11d takim belkt normal birkaç tecrübe yapılması dilıilnill- yüzde 40 rutubetli olmak ftırere Ul7,5 yObeltttklerl anlaştlmıştır. 
:ralanak tein Wbrltl G&kiztı saınaa _ .Aalacbkl Dedi. Klfl Ban• ı87- kudretferfnfn fevtıne çıJmu:va kadar mektedlr. Bu tecrübelerde buğday u- ekmek çıktığı analşdmııtır. Fırınctıa- Bu IU'llda istihsal mmtakalanna ba-

rdenbire sorda: lemeldllhı fcln labat nnmye llac:et varacaklardır. Her Od taraf da ~n nuna mısır unundan maada bir mik- rm bir çuval undan 1'15 kadar ekmek zı kimselerin fazla mal .ısndermeme-
- Acaba nereye litt11 70kt11 Zaten ben de banan ı~ 117- hafta sarfında mtımttln olan hamit- tar kuru bakla unu katılacak ve bu çıkardık lan iddia edilmiştir. Bunun teri ve fiyattan düşürmemeleri bildi-
- Bilmem... ıı70rda., Bana ,._" bflhH• ah- it JaPlftltlardll'. Ma~ Sami Aeık&ney suretle daha randtmanlı ve besleyici ancak noksan tartılı. yahut fazla nı- t'flmfş oldulundan, mevrudatm. ~nçnk 
- Bllmedflinl blll7onun, Pabt llkca ... oJabflecelr bir bdmla n• idare edecektir. Aralarında efmdlye yeni bir çeşni tesbit edilecektir. Fı- tubetli ekmek yapmakla mümkün ol- partiler halinde yaptldıiı bildırılmek 
ıüncenl anlamak istedim. lemne11"'1m kadar :r&'Ptıklan maetarda Fenerbah- rmlara verilmekte olan ihtiyat unla- duğu bildirilmektedir, taşe Mttdilrlil- tedlr. lCaradenhı patates hıtibsal böl-
- Bir kere biti~ boltandaldlerden - Benlmİ~· nlentllthıcSen dolQı te- ee OalataaraJdan bir kere daha faz.. rm fırıncılar tarafmdan kullanddıtı itil bu vaziyeti de incelemektedir. gelerlnde fazla miktarda patates ol-
rahm naıP nllf mfl edlJOrnııP ta oHp plmff, takat atılan goller duıtt ve yeni istihsal mevsimine ka-
..... lhiD lçlndeld real9t "'81fyor- Numl, bana acıktan acıb ••net,, Oalatuanay lehine ~aha eot birik- s N ' dar yeter fulaldda olduğu anlaııd-°' libi bir de ellleme kepue olabm clemqe cesaret edemedi: "baJll',. ete- mletlr. Yarmkt maem lltattsttk ba· ı•gara evı· erı mı&ttr. 

ahire aealnl cıbrmadı. Nuınt 11- meyf .. ıararıma J'edlremedt. n91mdt kanından da bir ebemmfyetl vardır. ---------

prumdan Çıkan Cpmenlarm aruaı- bırak!,. der liW eliyle mlphem bir Gerek Oalatu81'a7da. prek Fener- Manlfatü·ra Vur11unu 
dan nuarlannı lıar11ma dikerek ıor- itaret :raparak bqmı 6rıtln4eki k&tıt- bah~e buf(ln. Hkiden oldulu gibi aza Ilı la c -k .., 
c1a. tara daldırdı. . ayni ayarda ayuncular yoktur ve alı- y IWIMlftlar y alralandı 

- Rfç bir mektup filin bırakma- * nan randımanlat' dalma bir iki as•m - .... -
1 mıl . . Cemile babaslyle kavpclan soma tıılmnı sth1lklem@Blyle olmaktadır. Bu Sultanhamammda lthallt tüccan 
- Hayır, ıCSrmedim. odasına çıktıir zaman :papacaiı 'eye itibarla taktmların kuvvetini l5lçmlye ~ Bastan ı incide 1 ler her halde ilçe kadar inmlyecektlr; ÇabakÇl7UI de komleyonca Aram Ye 

Homa;danır ırlbi: karar vermiı oldufu için shürlerinde kalkacak muhamminler bu oyuncu_ !l&Yla bundan plat olsa ırerelttir yine maruf tilccarlardan Artnenak 
- Biliyorum, dedi. Hep kabahat bir ıtikdnet vardı. Ne olursa olsun bu lariıı bugünk(1 vaılyetlerine balt:rna- liz1

":'. ~~le.? ban ka~tla~ nobanlı- _ Ban lnblıar mallan ned..; ba- Damlame7an manlfatarıa varırancwııiu 
aende... n4e Jııalmt}'IC&ktl. loJaD&rak :rata- lıdırlar it goruımuı, bunun uzenne asıl mu- 1 1 :raptıklan lddiaaiyle d(ln adllye:ve ve-

- Bende miP ima asanda• bit .aıtdald afak mas•- · ameleli. evrak " dosya üzerinden e- ~':.:ıann bahmmanııan imalleri rilmiJlerdfr. İddiaya ıtSre, CUbukcı-
- Evet. Sende .•. Ba evin fçin.ıie biç nm üzerlncie c!tıran k!tabı aldı. Sa- Bununla beraber muhakak olan bir ıaılı bır tetkik :papılmuma ve tim- için llnm ırelen ban yardımcı mal- yan ve Aram Anadoludan mal almak 

zaman kendini sa:rdıramadın. His· tırlan nazarlariyle takip e:rlediii :.ıal- nokta varsa o da, ild takımm hemen diye kadar :papılnuı itlerin bir aüz- zemenln hariçten ıretirilememit olma- için ıelen bir tüccara 41 top basmayı 
çialnden üvey kısma kadar bepai de obchaldanndan biç bir ıey anla- hemen ayni kuvvette mlldafaa hatla- ıMeçt~ ır~d lm';ln~1~::1:~ı~ smdanc:hr. Meseli, koloD)'I. içbı henüz çok yQksek fiyatla satmak lltemiı ve 

na akran muameleli ettiler, mJ)'orclu Etinden kitabı bırakmıvaralr ntıa malik oldukları halde. tnuhacim e:~ 1111 ~ u ...... e larm rlbma:klr esans tedarik edemediilmiz aibi ver- satış yapılırken suc OstOnde yakalan-
Ondan sonra Yeni bir homurdanma dilaUnllyordn: (Ark .. var) hattında Galatasaraym Fenerbabçe- = ::ı ~~:ç meaıanm cLı mut imali için clıtardan celen ve ırcak ıruşlardtr. A.rmenalı: da bu 1&tlp ara• 

e illve etti: ~ ., 

1 
den daha iyi ve daha mtıeafr olma- vran W ~e rçl ldafll ırl5rfil iklim mahıuHi olan nebatlan c'.abi cı ohnUf ve b6ylece suça ı,tlrak et-

- Artık bundan sonra bu rezflliiin KOÇ'OK HABERLER stdır. Fenerbahçe "ileri,. sinde Melih :::~:° ba e~~u~:r a i:ten menedil: ıetlrtemedlk. Portakal bbııkJarmdan miıtlr. 
balaıtıracalı rezalete 118811 ta- gibi ele avuca sıtmu bir oyuncu ve . . esans çıkartarak kolonya :papmalc isti- ----------

mlll etmeli bilmiyorum. :ur TARIHI KONSBRLER - Tarihi Tilrk K Fikret ıtbl daima tehlikell vazı- mı~~~~k bunlar. ırerekae dlierlerl hak- yoru ... Bunun için etütlere baıl~mııt- Hük6met, Erzincan İçin 
Homvtıl 1CS1le bir etimle ıekllnde :ı, Jn~0~~9;~~=~~;:':ro~:C.rı:' •~rilrı: yetler ihdas eden bir aktrıci bulun• kmda llıım ırelen muamele :papılacak- tır. Muıbet netice alırsak bol mıkdar-
ettl: ceı.tır. maama raJmen Galatasaraydaki an- tır. Gazetelerde vakti-le yasılcbiı ıri- da kolonya ~pacatrs. Mahua har1ç• Yeni Tahsisat Verdi 

- Çolc hata ettim. Bu bdar ira4e- ııa~la~~~!: :ı~çı!t!e.ı;... .. 1:: ;-:fr:: laşma ve bilhaua Cemil ile Gündü- bl çivi hınızlannm "bır maranırozla, ten ~nı cetırtmek için çalqma'ıtan Ankara. 11 (TAN) _ BDkQmet; 
ve ırenç bir ka~~d 1r idim •• .=!"'!i.n ı:::.lkı:_:P•~!'t~.:.::.:·ı;:: rin yanyana, iki ııantrofor halinde ve oradaki mllıtahdemlerclen biri olduiu da hali blmıyoru. Vermutta .~ı- bütün Enfııcanltlan banndıracak bl
ahtre, bu söztin -..90SJD a bir to- fmda incelemelere hatlanlllJ_Jtrr. . Ariften iyice :vardım görerek oyna - anlaıılmıı ve bunlar mahkemece m•h- lanılan n~batlann .ela me~eket ıçın- naların 6nüm0zdekl kıt plmeden. ev-
,.m!t libi aallandı: + KAMYON TAilIJPaı - ltarn7oa .,. malan San - Kırmızı muhaclmlerlni ldlm edilmiftir Milfettltlerlmi• tetkik den tedarık edilebılip edilemiyec:tını vel ikmali için bu ile saıiedilmek il-

- Ne dedtnf ~!t~Jı!!~~~. ':~~·!:!: ı:!~:.'dı:::1ıı.~:: daha tehlikeli vaziyette göstermekte- lerine itina ne' devam etmektedir. Bu araıtrrıyoruz. En büyük ınilılrlilltımız zere yeniden 2 bucuk milyon lira 
- Ne cli7ecelim1 itin baldkatuu ıil'l Tı~'T =~&;~t~r.KOJfHJtANS dfr. tetkiklerde balka ıııçlular da çıkarsa mantar meselesidir. Mantar yoklaiu· vermeyi kabul etmlııtlr. 
J'ledlm, Ben onlara tabalcldlm ede- LAJtl - !Irat a•fft'Mrlhı etrafraıla ftl'ilrneal iipfteaiz onlar cezasız kılmıyaca1rbr. nu başka maddelerle tellff ic:in anııt· .. 
~ ldeta onlar MD& tabüldlm .. urarlaıtrnJu lıont.nn.ıan n hafta JErnlııl. Her iki takana g(1%e1 oyunlar te- 's· JI--' altılı tırmalanmı• devam etmektedir ta- Toaldlltında 

~-~- --..btu- ..._ .. _ '--•- bil nt •• Uıkllclar Hallrnlerln4e baıtanacalıtrr. menni ederken ıönill, bu oyunun. &gara ReV&&en az llOT _ İçki ıl•elerlnde de.ıı.ıtlkllk ola- y- ~ 
70f~. ADD 1K -- - • Koeleraa ... ıar llUYrl " Catalcın ela .W.nlı ..,. •• Değ" ikl"k !;DM=dittfm neler olnnaıta1 c.mu .. 1ıı 8- tll:rltye sırat llftltler ftl'eceldercllr. tutbolfl memlekete 6treten ve sevdi- - Siırara nevileri iiçe indirilecek- cak mı? 1§ 1 
y ana yamııah altmda lralnwıım De'tıe:>~~:rof:!v;~!'.~1-:!ta !!:!rkri ren Galata11ra7 ve l'enerbahçeye 11- miı, doina mudur? - Küçük rakı şişelerini tedricecı Ankara, ıs (TAN) - ta19 MQste-
emedlm. Serıbı ona bir bllJUk kardeş :rolcıı. 11avıu11ıamıa ,,e,4e on sam :rapmrıtrr. yık olacak kadar müteklmll olrnasmı - Böyle bir ıey yoktur. An.:ak ertadan kaldırmr1a cal.lflYOrduk; son şarlılı tetkllltmda yapılacak delfllk
caimı ffıUndllm. Pahlre. len çok ~e~t~~ ıılıama llitldft ltlbanı tatbll t411 .. istiyor. Bu lae. bütün 01Unculann maHlm olduiu üzere bizde tütün ve zamanlarda amballj ve malzeme oo- tiklere alt kanun projesinin Meclisin 

ması llzımdır, Evinden kira ahın, 
bir yerde veyp bir rnU.-ed• 
çalı .. n kadln Beledlyeden yar• 
dım glSremea. 

Fakat bu kaydın teımll edildi· 
61 gllrünüyor. Beledlyenln verdi• 
il bet llra ile pek tablt olarak 
bll' ay a~lnemlyen bir kadfn, 
çatlnldıtı saman çamapr yıkamı• 
ya, tahta ıllmeye veya ortalık 1 ıüpürmlye gider de haftanın bir• 

1 

kaç gününe münhasir olmak O• 
zere glJnde yarım llra kazanıru, 
o da gellrl olan veya gahpn ka• 
dfn sayılıyor ve Belediye yardı· 
mından istifade ettlrllmlyormut. 

I Bu tellkkl yanlıştır. Bir ın .. n, 
bugUnkU prtlar altında ayda bet 
lira ile geçinemez. later latemes 
çahımtya mecburdur. Haftanın 

muayyen günlerlnde ve teaadO· 
fen tı bularak galıpn bir inanı 
da bu yardımdan mahrum etmek 
doOru olmaz, ÇUnkll bu .. k11 o 
lnNm çabımaktan meneder ve 
cemiyet lçerlalnde tufeyll bir ha• 
le getirir, Devamlf it ve geliri ol• 
mıyan aıker allelerlnl Beledlye 
yardımından istifade ettlrnıellyls. 

Pirin~ 
Bollaşac:ak 

Toprak Ofisi Piyasaya 
Fazla Pirinç Verecek 
Toprak Ofl•I pek yakında Pi:raulll 

çok miktarda pirine çıkaracaktır. O• 
fiı, tüccar elinde bulanan pirinçleri 
satın almıya başlamtııtır. Aynca ac 
büyük çeltik fabrlkasiyle anlatma ~ 
ptlmışttr. Bu fabrikalar Qflalıı mn • 
cut çeltlkleriyle milstabsllln elinde 
bulunan çeltikleri satuı alarak temla. 
letecek ve piyasaya çıkaracaktır, BU 
suretle Fiyat Milrakabenin koyduğu 
tlyatlar Ozerinden satılmak ilzere pl• 
rinç piyasaya çıkarı1nı11 olacaktır, 

brakterli bir bclmam .•• B11m1 eok dikkatli ve §UUrlu oynamalaı1 ile slıraralann çok nevi vardır Bunhrın bmmdan maraz ka'dıftmız mUtklllit ilk içtima günlerinde görllşOlecell an-
dl 4aba l7l anllJOl'Ul. Hattl 'ba• kabildir. Fllruaan TEKiL bir kısmının içimleri diierlerind,.n bu yoldaki c;atı,malanmızr krrbaç1adı. !aşılmaktadır. Zeynep Hanım Konalı 

1lll lcln de ıenl çok muar drtbo- hemen hemen farkedilmiyecek derece- Eldeki meYCUtlar tükenince artık bu y Tahkikatı 
tman bu kadar·~ olara pi- T la B .. dedir Bu bal ile nevilerden her b!- gün cördUiünüır lrilc;ilk ıtşelerle i~ki angını 

ha:ratta delil atkta da ftmkaftmet tp yraml UgUft rine &it hususiyetleri muhafaza etmek •tılmıyacak. 15 aantilltrelilı ıiıeler tışı :papdacakhr. Bundan sonra piya- Zeynep Hanım konağı yangmı et• 
teremes. ()yancalı: ıtM berkeH BUGtlNKO PROGRAM Kutlulanıyor ve harmanlanm yapmak müşkül o1- tamamen ortadan kalbealı ırlbl· 50 sada ya1nu 43, 45 ve 50 derecelik ra- rafındaki tahkikata dOn de denm e-
ill .aJenc..ı olar,.. : ::: r.'°:CPL) ~:::: ~:=~•"traa maktadır. Siıara ve tütünlerimfsi bi- derecelik rakılar da avce 50 santl- kılar bulunacaktır dilmie ve yangın mahalline ilk gelen 

O.. lr.ldlDID ltlttllt 6lenlan -- 7 45 Haberler ıt.45 Serbeat Tıp bayramı bugiln uat 14 de tt- rl diierlnden farklı olacak surette mu litrelik ıişe1erle 11t6caktır. LikiSr, Bir aralık inhisarlarm pi:raaa:ra cı- itfaiye mensuplan c:Unlemnfetfr. 
teeath' bolumclıa 4Qlmleıı41; ı.oo lllldlı CfL) U .H Pud alvenfte konferans salonunda yapı- 1a7J'en ve az tiplere inhiaar ettirmek kanyak ve şarap ıtıelerinin de bazı kardıiı 40 derecelik rakılar raibet Yanıımm tecrübi fislk anstttal11 ıa-

atdı o14ah balde cnap •tl'ellle4l. ~:::: =: ~~~~ ~Üıe:u•teal lacak meraalmle Jı:utlanacakbl', emelimiırdir, Piyasada ıüriimti as ()40 nevilerini bu zaruretler YiiEtlncSen. IW- bulma4'ıiından ve iı;enlerde bW.nb boratuannm javaalnıdım ~ lalti• 
llk defa olank lııocumi brtt betin ıı.u Haberler ~f:~f f.:::C- 'l'lt> 'f'akaltMI Dettuılıtı da bu,,Un lan -tt mtiırtehlikler tarafından f1tZla dmyoru.,. yaJlttfmdan toptattlirııı •~ ttttatltba.- yetle tesbit edilmiştir. Buna nazaran 
P.199eac1i:reıinde bfr fevllran ıdlaa«ll- :;·:: ~:!'tra ıus xona.... saat 11 de Gureba hastanesinde Fa- aranmryan nevileri peyderpey kaldır- Haber aldığımıza ırlSre 50 derecelik nelerde dereceleri yllkıeltilmişlir yangının elektrik tesisatında vuku• 

da. :~= C:~ınt ~t:: ~~'l:r; knıtenln 7•nl ldiniklerlnln açdma t6- mak suretiyle bu emelin tahakkukuna rakılardan Altınbaı piya1adan kaldı- Vekil ba akpmki ekspresle Ankara bulan berbanaf bir lnsadan cıktrlı 
- Ne bakıyommP S&zlertmt!e haklı ıa.u Ziraat talıYlaıl aa.4' Xapaaıı renini yapacaktır, çalqmaktayız. Ancak neticede nevi- rdacak ve udec:e klip ralmmın sa- :va dönecektir. ihtimali kuvveltenmiıtlr. 

Amerlkadakl 
Hazırlıklar 

H+B&AU:A 1 
PA Sif iK HARBi SA_RK CEPHES~ Fransa Vaziyetini 

Tayine Mecbur 
Edilecek midir? 
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BiD YAPAAK ebl 

Pas ·fik Harbinde 
Yeni Bir Safha 

ıKr 

• .. .. 

yazmaiı: 

mr .,, çok gerdı sah lımı 
Ç • Bfrmanya ve A

h Jcnnde taarruz hal!:ı-

Hindistanı Temsil 
Eden Tek Adam! 

Er.nasacJı Tayyare ile Şehrimize Geleli 
Amazonlar 

Yazan: ULUNAY 
~n esatire kadar ıerileyen de-

virlerinde .. Amazonlar,. dan 
bahsedilir. Bunlar dotrudan doiruya 
lnaanlarda cinsi:retln verdiil ilstünlu
tün defiımiş ıeklıdir: Açıkçaıı ka· 
dınlar erkeklerin, erkekler de tadm· 
lana rollerinı alıyorlar; memleket 
mildafaası bile kadınlara aat bulunu
yor. Erkclr )'Blnız nesil yetittirmek i 
çin "damızlık., makamında kullanılı

yor. 

Yeni 

Javaharlal ·Nehru 
Bana bugün bu mevzuu hatırlatan 

enellri sünkü ıazetelerden birinde 
rördiliüm bir hırsu:hlr vakau oldu. 
Sehrban ve Hatiçe adlt iki kadın Kur
bafahderede bir eve ıpriyorlar, ;oy
mı:ra ba1l17orlar. O aralık ev sahib 
geliyor, kadınlan :abıtaya ,..akabtı
yor Ba J'Clll amuonlann bir kaç ki· 
ıt Temeden teslim olmalanna pıu:n 
Zira cilret tt:bariyle, bu· sık görülu. 
vahlardan detlldi.r. İlin ıarlp clhetı 
kadmların yanlannda Şükrlt ad net. 
birini cetirerek ona ancak gözcUlo.kte 
lı:ullanmıı olmalarıdır. Mesele hırau:· 
lann 7UaJarunaıi7!e bJttliine söre. 
erkelin cöscWUtu bile adam akıllı 71'" 
pamadılı anlaııbyor. 

r 

eugun Hınd stanın siyasi haya-
tında buyUk bit rol oynıyan 

şahsiyetlerden bırl, ve belkl de ba'j
lıcası Jawaharlal Nehru'dur. Şu an· 
da i mi bır çok afızlarda dolaıan 
Nehru'yu, iki uç kelimtY e tasvir 
etmıye çalışırsak o; garplileşm'ı 

bir şarklı; aristokrat olarak doğan 
bir sosyal t; ve buyuk bir lider rut
bcsine yükselen bir ferdiyetçidir. 
O; butiın bu zıt şahs yetleri nefsın
de tophyan çok kuvvetli bır karak
terdir. 

1889 senesinde. Allababat'ta do
ğan Nehru, H'ndistnnm en zeng n 
adamı ve zamanının en buylit avu
katı olan Motilal Nehru'nun oğlu
dur. Hind atanın en zengin ailesınin 
bu biricik oğla, ilk tahsılinl, baba
ımm evinde, hususi bir 1ne-ıliz ho
canın nezareti altmdn yaptı. 1905 
senesinde, 16 yaıındayken, İngllte
reye gitti, Harrow ve Cambriclge 
iiniversitelerindc okudu ve sonra hu
kuk tahsil etti. 1912 de. 23 yaşında 
hayaller ve planlarla dolu olarak 
memleketine dondu. Bu sıralarda 
Hindist nda bir takım aıyast hare
ketler beliriyardu, Nehra, gençlifi
nin butün ateş ?e heyecanlyle milli
yetçiler blrlıg ne rirdi. 

Kısa bir muddet sonra, Nehru'na11 
hayatı üzerinde bliylik bir tesir yap
tıiı g6rülen b r vak:ı oldu. Nebra 
basta olan kar sım ve annesini al
mış, şimalde Musoolre eyaletinde 
ıistirnhate çek imişti. 1919 Efııan 
harbinden sonra, İngilizlerle sulh 
tartlannı tesbıt etmı:ve gelen bir 
Efgan heyeti tesadüfen Nehru ile 
aynı otelde bulunuyorda, Genç Hint 
linin bunlarla hiç b r alfi.kası yoktu, 
Fakat, m halli polis kendisini çaiı
np da ond n, Efganlılarla münase
bete geçmemesini bilhassa talep e
dince Nehru fena h ide sinirlendi. O 
boyun etmi7e alıımamııtı, Bu talo
b manasız buldu ve polisin emrhe 
itaat etmedi Bunun iızerine kendi
s nı Mussooire mıntakasmdan çıkar
dılar. Bu hadıse, Nehrunun İng:Uz 
poli i# ılk muc delesıydi 

Neıfrhnun bu aral k yapacak baş
ka işi yokta, Bu hadiseden sonra 
Nehru Hint koyJüsUne döndü. Onun 
mtırap •e dertlenne kulak •erdi. 
B r fkl arkadaıiyle birlikte koylü
len çıftliklerınde ziyaret etti On
ların çekt klerin! kendi gözİerfyle 
gördu· dertlerini kcnd kulaklarlyle 
!sitti. Kızgın H nt ııuneıl altında 
Hint h !kına nutuklat" vermye alıştı, 

Butun hayatı rahat içi.nde ııeçe:ı 
ba sengin çocuğu memleketinin fa
ltirliğıni dk defa farkediyordu. Ken
disi o zamanki hissiyatau bir lcita
bmda şöyle anlatıyor: 

"Hint köyliisünihı sefalet ve ıs-

•••• 
tırabını görünce kendı zahmetsiz 
geçen haya tınıdan utandım; bu va
n çıplak Rint evlltlarını unutarak 
kendi ihtiras kavgalarına dalan ııe· 
birli siyaset adamlarından iğrendım, 
Gözümün önünde: aç, çıplak, ezil
miı ve mustarip yeru bir Hındist.uı 
doğuyordu . ., 

Nehru, Allahabat eyaletindeki h:t
yat şartlarını tetkık ederken tevk f 
edildi, Ellerine kelepçeler vuruldu. 
kendisi bir zindanda 15 gün kaldı. 
Geceleri yattığı yerde, yüzunde fa
reler dolaşırdı. Nehru 2 hafla sonra 
beraat edip de ıerbest bırakıldığı ~a
man tifoya tutulmuıtu, En son defa 
1934 senesinde olmak lizcre tam ye
di defa hapse girmiştir. 

Nehru. hapishanede bol bol oku
du. Hindistan davasını Asi mıllıyet
çilerlc. İngiliz milllyetçilen arasın
daki mücadeleden çok daha derin e
saslara dayanır gormıye başladı, 
Britanya emperyalizmi, imparatorla. 
iun siyasi ihtiyaçları kadar da ka
pitalist istismara dayanıyordu, İn
giliz imparatorluğiyle hem bir sos
yalist, hehı de bir milliyetçi olarak 
mücadele etmek lizmıdı. 

* * * Nebra Hlndistanın her tarafında 
sevilir. Halk, Gandi g bi, ona 

da hürmet edft' •e tapar. Çok kuv
vetli bir 1ahsi7et olan babaıuun, 
Nehru üzerinde bilyük bir tesiri ol
muıtıır. Evveli oflunun fikirlcnni 
anlıyamıyan Motilil Nehru, az bir 
zaman sonra onunla birlik olmUJ, 
baba oğul. memleketleri için birlikte 
dövüşmüşler, hapee bırlllrte ırirmlıt
lerdir. 

Motilll, ölürken büyük malıkSne
sfni Hint milletine bırakmıştır. Nch.. 
nı, Allahabat'ta 7fne babasının yap
tırttığı daha ufak bir evde yerl~
miştir. Fakat onun hayatının en mü
him kısmı 701lwda -.e trenlerde ge
çer ve o dalma t!ç6ndi mevklıte, 
halkla birlikte seyahat eder, 

Derulebilir ki Nehru, zamanm111 
en buyuk bir kısmını halkın arasında 
geçirir. 

Hindistanın bir idare merkezi 
yoktur. Gandi, Wardha'da: Nehru 
Allahabat'tadır, KalkUta, Madra<ı· 
Bombay mühim eehirlerdir Mecli
sin faaliyette olan idare heyeti, ner 
altı haftada bir ve her seferinde 
başka bir şehirde toplanır. Böylece 
Nehru ıehır tehir dolaıır. Sıyasi fa
aliyetleri için hiç bir maaş alıruu, 
Aile servetinin hemen hepsini p
yesi uğrunda harcamıştır. Kendı ih
tiyaçlarını yazdıfl yazılardan elde 
ettiii para ile temin eder 

Ba muhim Hint mllne~erinln l!'D 

aevdiği ıeyler; akar sular, çocuklar, 
glisyalar, özlü muhaTereler, •e fa-

1 1. 1 

fst nbul ve Ank rad Kmlay men- tayyare ne saat 16 30 da Yesllkö:r ha
!aatıne konserler vermek tızerc Kt- va meydanına gelmlştlr Emasck Sah 

reler müstesna, butiln hayvanlardır, zılay umumı merkezı t r fından da- akşamı eByoğlunda Saray ılnemıııın
Zulüm· istismardan hoşlanmaz, ha- vet edilen Avrupanm tanınmış mu- da bır konser verecek, konserde ar
kikat, Allah ve halk namına kendı yannıyelerlnden ve Alman Devlet O- tı te Berlın Operasmtn birinci plya
ceplerlnl doldurmıya kalkanlard n J pcra ınm mugannlyesi Ernasnck dün nıstı refakat edecektir, 

iğrenır, c:::=======================================================-
* * * Nehrunun en buyuk kusuru hır 

siyaset ad mına yara mıyacak 
kadar namslu ve durüst olmasıdır 
H yleye, d lavereye hıç aklı ermez. 
Buna muk b 1 sayısız mezıyetleri 
vardır Cesareti bunların b ,ında 
gelir. Sonra son derece enerjiktir, 
Hapıshanede iken 1 569 sayfalık b r 
diınya tarihı yazmıştır Çok ehem
miyet vcrdiğ bir mt h bata hıılkı 

.evvelden hazırlamak için tam 22 ay 
durmadan memleketi dolaşmış: t3Y· 
yareden, kafnı arabasına kadar, beı 
türlü nakil vasıtasından lstHade et
mfştir Bir hafta içinde tam 150 tane 
nutuk söylemişt r. 

tr • J :J ~ rJ ~ ~me:mın Amazonlar tamamen diln1'8 harita
ımdan allinip blkmıı defillerdir. Zıı
ten ba yaman bdmlarm hurafe oldu· 
tuna dair de bir iddia 7oktur. F:ıkat 
ne olana olsun lcenclilerlnl onların 
nesillerinden ıelmiine inandıracak. 
battl palabryıklı erkekleri bile hay
rete diltlirecek zorlu iıler :1'8J>&n n~ 
kadınlar ıorduk ı 

KULAKLARA SAGLIK 

Nehru, siyasi fıkirler!ne son tle
rece bağlıdır, Doğ u olduğuna emin 
olduğu bir yoldan onu hiı; kimse 
dondüremez. Uzlaşma siyaset ne h ç 
yanaşmaz. Ne isted ğlnl billr ve o
nun yartsını değil tamamını elde e
dinceye kadar uğraşır Zaten Hin
dıstanın diğer ı:deri Gandı ile 'lV

nldıklan en mühim nokta budur 
Gandi, meşhur şıddete karşı muka~ 
vcmet siyasetıyle· isted klerinin bir 
kısmını elde etmek taraftarıdr& 
Nehra bunun s yasi kıymetlerini 
görmekle beraber, sadece bu siya!le
tin Hindistaru nihai gayeye erdire
miyeceğine inanmı§tır. 

Nehruya ııosyal st diyenler var: 
komunist diyenler vardır Fakat o, 
her şeyden evvel, Hind st nm yilzu
nii değiştiren: şuursuz bir millete 
gurur ve şahsiyet retiren, halk küt
leleri arasında kuvvet ve uyanık. 
Irk tohumlan eken ve en nıhıyet, 
Hindistarun davasını bir dunya dava
• 7'8pan adamdır. 

* 

Kulaklarım z bir taraftan f:ııtme 
duygusunun bir taraftan da mUvaze 
ne duygusunun k3ynağı olduğu hılde 
sıhhat ne en az d kkat edılen uzuv
lardan b r kulaklardır 

Kulakların ışıtmemesi birdenb re 
basladığı nadirdir, Hemen her vak r. 
ışltmemezlik yavaş yava başlar ve 
azar azar artar İnsan kulakla ının i
şitmediginın farkına vardığı vakit o, 
çoktan ben başlamıştır., Yahut ıki 
kulaktan bı i itmedi~ı halde, ötekı 
işıttiği ıçın, insan yalnız bir kulağın i
şitmeme "ne ebemmıyet vermez Sonra 
sağlam kulağı da ışıtmez olunca fqın 
ehemmiyetini takdır eder, O zaman 
da ış ışten geçm ş sayılmazsa da, -
itmemczliğin dıizeltilmes hayhce guı; 

leşir •.• 
Kulakların iyf iıitip lıltmediiıne 

dikkat, daha çocukluk yasında b:ışh 
malıdır. Çocukluk yaşında kulakbrın 
kudretini anlamak, tabii, annelerin va
zifesidir •• 

Yeni doğan çocuğun işitme kudretı. 
bütun hayatında, en yiıksek derece
dedir, Fakat yeni doğan çocuğun iııt•
me hfi.fızası h'ç olduğundan, kulağına 
gelen sesleri birbirinden ayırt ede
mez.. Çocuk dort aylık olunca, nsan 
sesini tanır ve etrafında bulunan ın
snnlarm seslerini birbirinden ayırt 
etmiye başlar... On lkı ayhk olu'lcıt 
kolay bir kaç sörli tekrar etmeyi öğ. 
renlr. Bunlar çocukta biraz işıtme ha
f ızaaı peyda oldutana allmettlr İk( 
yaşına ı;:eldiği vak t, çocuk artık' soz 
söylemiye başlar. 

Çocuk dört aylık olduktan sonra se 
Nctı~, İnı;:i.lfzlerden defil, Hin- klz aylık oluncaya kadar, kulal; na 

dıstam b:r sulilk g b emmek- gelen seslere alaka göstermezse. çoca-

* * 
te olan İngiliz emperyallzminı:ien fun annesi buna d kkat ederek hckı-
nefret eder, lng'Uzler de N hru dan 1 me haber vermelidır., 
nefre! etmezler; fakat korkarlu. j Vakıa, o kadar küçük bir Çocuğun 
Gandı hakkında muayyen {ikirlcrl 
vardır. Gandi hep o Gandid r Fakat 
bu Nehru ne yapıyor, Hindistanı 
nasıl ve nereye götürüyor?, İngiliz
ler bunu anlamıya ugra:sıyorlar. 

İşte bugun Mister Church.ill ka. 
binal, Hindistan meıelesiru ballet
miye kalktığı zaman karşıaındl· 
Gandi'den maada, içi senelerdenber· 
biriken isteklerle dolu, arkasınd:ı 
büyük bir Hint ekseriyetinin 'Je~ı
nl taşıyan ba adamı buluyor: 
Jawaharlal Panelist Nchru! 

K A Dl KÖY 

OPERA Sinemasmrla 

Münir Nureddin 
KONSE'lll 

16 Mart Puartesi g'Ünii 

iıltme duygımına incelemek pelr de 
kolay bir iş değildır Çocaiun ititıp 

ışıtmedıgi incelenirken kullanılan .. a. 
sıta -mesela blr duduk yahut bir çın
gırak- onun ı;:orebilecet. 7erde olma
malıdır, Çocuk onu görürse ses iııt
meden de alakasını ıösterir. Bir de, 
o vasıta ses çıkardığı vakit çocıığa 

yakın olmamalıdır. Yakın olunca ıes 
çıkardığı vakit bır taraftan da hav;ayı 
htiı:az ettirir. Çocuk havanm ihtlsa
zıru bıııseder. 

Çocuk lkl ya15ın3 geldıkten sonra. i
şitip işltmediiıne e'l İYİ alamet siz 
soylemesıd r lk buçuk, uç ya ma 
gelmiı bir çocuk hıc; bır soz soyhy-:
mez, yahut ancak anne, baba rıb val
ruz dud k hareketlerinden ogrenebı
leceğı pek kısa slSzleri tekrar ed•bi
lirse, çocuk d isiz olu7or damektir. 
İnsanın soz söylemek kudreti fı tmek 
duygusuna bağlıdır... Altı 7aııında::ı 
daha a,afı yaşta bir çocuğun kulak
ları ııitemez olunıa. cocuk söı IÖy!e
me~ unutur 

Dilsiz çocukların bır c;oiu, küçil\ 
yaıta ıöz söylem ş olan çocuklardır. 
Sonradan dilsiz olmaları, küçük vat
tayken kulaklarında peyda olan bas
talığ d klı:at edilmemeııinden ve te.
davJ edilmemesinden ileri ıelmitttr. 

Altın Fiyatlan 
DUn bir nltm otuz Qç lltadan ve 

bir gram killçe altm •55 kunqtan 
s Ulm~qtır. 

Ben çocukken Anadoluda "Elif k&. 
dın., admda bir köy muhtan tanıdım 
ki, dora atına binip martinini elin: a
lınca 701 kesenleri çil yavrusu rı.bt 
daiıtlJ'dı. 

BÖTle darblı kadınlann amazonlar
dan indiklerine inanırsak kılıbıklarm 
da yine onlara hizmet eden danudık
lardan geldıklerfne şüphe etmemelı. 
Fakat yakalanan kadınlarla bcra':>~ 
ıözcUluk eden erketı kılıbıkhlı: maze
reti ceaadan lı:urtaramu, Zaten hangi 
kılıbık vardır ki, bunu kabadayılığma 
yedirebılsin 1 
Adı "Havva., olan karısından heı 

C(ln dayak yiyen bir adam mr pn 
yine böTle m!lthlı bir kngadan son
ra men bçmı, kahveye celm:.s .• 
Kendi kendine dlişünürken mah le 
imamı, pençerey! aaraan po7fU riiz· 
ılnnı murat ederek: 

- Buciin baTa aert! 
Der demu, adamcair:a bmıen ıa ce

nbı •ermiı: 
- Sert olup ela ne halt edecelri 

Arkamdan atııcaft iki masa delil mıi' • ••••••••••••••••••••••• 
~t;tUH a ı \ A 1 l((ı~U 

OltAM CflMtlfDAı 1h ilk..- 1.H .. 
p & • & 

Tin ~atroaa Tanbl XatlMlerl 
KOlıll!.Uı 11.lllMlı 8• ak ....... , ~11.10 • 

oıııs .. ıosı• 
hırtın aHt 14 de COctnt OTU1'U 

•••••••••••••••••••••••• 

lstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan 
llln No. su 152 
Muhtelıf thalAt maddeleri için Ticaret Veklletinoe tQhı ve tesbtt ~ 

lunan ithalatçı, toptan ve perakende azam! kir hadleri ap~ çtltaal
mıştır. 

Manifatura lthalAtçda.n blrllkleri istiaal mevzuuna dahil 8178Dm aD• 

mi kar hadleri: 
p .... 

lthalltp klrfarf Toptanoı kendeol 
Eıyanın nevtlert Ak"•dltlfll Akredltlfal:a Klrları Klrlan 

Pamuklu memucat (kaput bezi 
hariç) " 2S tXt 20 -X. 7 -X. 15 
Erkek ve kadm yünHlleri " 25 ,. 20 ,r, 10 " 20 
P muk iplikleri ve kaput bezi " 20 " 15 " 1 " 15 
YQn fpllklerf % 20 " 15 " 10 " 20 
Makaralar " 20 S 15 ,r, 3 " 15 

7 - Deri, töeele ve deri .. fta7ft yardımcı maddeleri ithalAtçdan 
oırliklerl iştıgal mevzuuna dahil maddelerin mmt klr hadleri: ,_ .. Gönülleri ve kalbleri ateşleyen senenin er ll••••ııı.. '' Bugün 

muazzam ask ve san'at eseri 
TAK S ~-M..-.Si.ne•m•a-sm•d•a ' I lttıalltçf klrla" 

Eıya nevllerl Akreditifi! Akredltlfat. 

ARTİST ISTJRABI 
Arabacının kızı 

unnı:ı1=~~ HILDE KRAHL'ın 
En 90Jl )'Brattıtı 8811'.t pheseri 

ŞARK sinemasında 
Görülmemiş rağbetle devam ediyor. Sinemacılık aleminin bu 

en lbiıyük hayat ve ıstırap faciası hararetle tavsiye ederiz. 

Bugün saat 1 de tenzllith matine 

Bugün SÜMER Sinemasında 

BROADWArt ve MU. MAUREEN O'HARA 
SİK - HALL Kraliçeleri 
D.ans ve Şarkı Yıldızlan 

ve 

LUCILLE BALL 
RALPH BELLAMY tte Beraber Yarattıkları 

ve GENÇLiK 
İki saatlik musiki, san'at ve aŞk romanını görünilz. 

Bugün saat 1 de tenzilitlı matine , 
SINEMASINDA~ 

GÜNAHKARLAR 
MARLENE DİETRİCH 

BİRLEŞEN KALPLER 
HEINZ RÜHMANN - HERTA FEILLER 

••••• Mevsimin 2 muazzam filmi birden••••••"' 

Biıtün ~e~ircileri heyecanlandıracak fevkalade maceralar .. Her 
sahnesı bır zevk menbaı olan muhteşem ve kuvvetli bir mevzu 

ATES KOSUSU 
Şaheseri başladı: Baş rollerde: Sinemanın en büyük ve 

meşhur yıldızlan 

FRANCHOT TONE - MISCHA AUER 
WARREN WJLUAM - PEGGYMORAN 

İlilveten: TABANSIZ BEKÇlLER 
2 Kısımlık Komedi I] 

-••••• Bugün saat 1 de tenzilatlı matine , 

ikinci Zafer Haftası 4
-----... 

1942 senesinin tek FRED ASTAİRE'i, ARTİE SHAW CAZ'ınm 
en büyiik Konseri Giizel PAULETTE GODDARD'ın en büyük 

muvaffakıyeti olan 

CAZ FIRTINASI 
Bugün L A L E Sinemasmda 

Görenler bir daha görmek, görmeyenler yeniden alkışlamak 
için bir sel gibi L A L E'ye akıyor. 

DİKKAT: Programa ilave olarak WALT DİSNEY'in renkli 
harikalarından 

FERDlNAND ATEŞ PÜSI\ÜRÜYOR 

a.'lllll•••••• Bugün saat 1 de tenzllitlı matine·••••••'" 

lstanbul Beledivesinden 
Çok bOyilk emek sarfı ve masraf lhtlyar1 ne nen. bir IUJ'ette tertip 

ve tab edilen ve 1 tanbul $ehrlnl bQtün tafslH'ıtı havi, plAn ve harltala
rlyle glisteren şehir rehberinin bir lira gibi çok cüd olan bedelinden 10 
taneden fazla alacaklara % !5 iskonto yapılması da bu defa kararlastı
rılmıstır. 

Bu suretle 10 taneden fazla mübayaatt:ı bedeli T5 kuruşa dllşmekte

dlr. Mu dd k bir v ika ile mllracat edecek bilfunum devlet idare! hu
u iye ve belediye memurları için tenzftıitlı bcdelı de 50 kurustur. 

Tnliplerın her g{in abahtan ak ma kadar Belediye m rkez binasın
da kıymetli evrak m murluğuna mür c aUn her an ve derhal mübayaa-
da bulunablleccklcrl illin olunur (3382) 

Her nevi yaş ve kuru bam deriler 
ve yardımcı maddeler % 20 CJlı 1~ 
t lenmiş deri ve kaseleler 1' 30 1' 20 

8 - Kltıt, mukavva ve tatbikatı ithalltçılan birli!i iştipl mevzw
na dahli eşyanın azamı klr hadleri: 

BılO.mum sargılık kAğrtlar, be7u. 
Beyaz. gri; san mukavvalar ve 

lttıalltff 
klrla" Toptancı Perakendeot 

ki" ki" 

azete kAğrtlar.1 % 20 ~ 5 'Jlı 20 
D er bllfımum k~ğrtlar 'Jlı Z5 «ıı 10 'Jlı SO 

9 - Çuval. Kanavfç-e w .ot mam01Atı lthalAtçftan b!rllkler.l ~ 
mevzuuna dahil maddelerin Hamt klr hadleri: 

lttıalltçl klrlan 
AlltA melft• Tophnoi Perekendecıl 

Men .. lnd" leketten kin kin 

Bfüimum maddeler 4:f, 25 ,r, 20 ~ 5 " 15 
10 - Çay, kahve fthalAtçDarı blrlllt iştigal mnzuuna dahil madde

lerin azami klr hadleri: 
lth•lltfl klrlan 

ARA 111•M· Toptancı 

M•ftf91ıuleft leketten klrt 
Perakendeci 

ktM 

Çay 4'rı 20 
Kahve " t 

Bu cetvelde ıı5sterflen toptanet 
lerf dışmda kalan yerlerde mQesse9 
'>lan mutavassttlara verlleceltttr. 

" 15 % 8 " 15 

" • " 5 " 8 klr hadleri yalnD lthallt mer'kn:-
ve faaliyetleri hakikaten toptancılık 

İstanbuldıı mOesseıı perakendeciler lthallt eauını dotnıdan 
doğruya fthalltçtlardan alacaklanndan, bu te!ıfrde milatebıtk sabi 
rtyatlannm hesabında aynca toptancn kln Dlve olumn17&calf ilAn ohı-
nur. (3418) 

lstanhul Fivat Mürakabe Komisyonundan 
flAn No, sı un 
fatanbu1 dahilinde cııt '" aunana IOptan ve perakende ft:ratları ... 11-

daki tekilde tıeablt edllmlftlri (1415) 
To.,Un Perekeftde 

Ot F1yatla~ Kuruı aaa. Kuruı lan. --Dökme ltl1cıına 7 50 8 00 
İp balyab • • 50 10 00 
Tel balyalı ıo 00 ıo 50 
Saman Flyatlaı' 

Dökme JtllOft • 58 1 59 
:Valyalı ' 00 9 00 



4 

,. ELFAM 41\. 
3 E L F A M : Sıhhnt ve İçtl- ı 
nal Muavenet Vekaletinin Yük-
ck tasd kleriyle vücut bulmUB: 

EKSIRDIR. Bır dcta ku11anmak-
la C'ıldhılzl guzeUeştirir, Yfizu
nüzde hasıl olan kırıştklıklan 1 
derhal izale eder. B E L FAM: 
Kullanmakla daima genç kala
bılırsinlz. Gilzel ve kınşıksh bir ı 
cilde sahip olmak istlyeoler, Ha-

l 
rikalar yaratan 

ku:a~m~~~. Fs~ı ~ri: ~:. 1 
çekapı, Meydancık, Vakıf H•n 

'Caddeal No. 17, 8. HOrbat. , 

14 - 3-9f2 

. " "Seni seviyorum • • • NEZLE • KIRIKLIK • SOGUK ALGINLIGI- ROMATiZMA • NEVRALJi 

d1ye mıraldanch 

• 
Bu Jlllİ ,. cazip g1ıeaik 
, nçetaini kutluınanıi. 

Bu kelimeler size de 
hitap edilebilir ... 

Her genç - kız. tutatına - haru 
Besle csana perestiş ediyorımu ke
Umelerlnln mınldanmuı hiilyasını 

besler. Bu iltlfat.a pek fakında 
muhatap olab111rslnlz. Çabucak ae
\rlmllllğlnlzl yüksel Ur. gaJrt tabill 
mukavemet• bir cazibeye malik ola
blUrslniz. Bunun te;mmt de PJet 
kolııydır. Çünku yem b6r stselttk 
reçetesi meydana ~ta. a. reçete 
sayesinde en sert Ye en don.at blr 
cllcf kadlfe gibi yum114&Jıp beraa • 
lanacak ve cidden okşamak arzuıu
nu uyandıracaktır. Siyah notLaJarla 
ve gayri saf maddelerle dolu aol· 
tnUf ve donuk blr ten J&lnll bir 
1taç riiıt sarfında taze 'ft saf b6r 
hal alacak ye cazip bir ee.tmlt!tk 
arudecektlr. B1r mütehuawm a.ta· 
tıdatl tavslyeslnl otu1unus: cftu
mett.lrilm1' taze krema " "7t1n 
yatının cild üzerinde ~etlefttric1 
blr teslri vardır. Bunlar f\mdl cllter 
kunetlendlricl ve besleyici ve n
Juştırıcı cevherlerle Hrtft1nlank 
cüd aıduı olan <Beyaz yatsıs To· 
kalon ltremlnln terktblne lllve olun
muııur. Üç gün sarfında yatsu 
Tokalan kremi, blç timld et.medltt
niz bir derecede clldlnllıl ıüzelletti
.-ecektlr. Bu clld gıdası ,atsız Tb
~alon kreminin memnıml,Jetb&b$ 
ınetlcesl p.rantı*Udk. Milli Mide 
jparamz iAdıe ......._ 

Ar.diye Aranıyor 
Sirkeci clvnrmda remin kat obnak 

§arUyle büyük b!r ardiye aranmak

't dır. 
İstiyenlerln Yeni Postane karşrsm

öa Mimar Vedat Cad. 26 No. ya mil
:r caat. -------
p Dr. IHSAN SAMI 

TiFO Afl81 

Tifo ve paratlfo hastalıklarına 
tutulmamak için tesiri .kat'!. mu
afiyeti pek emin taze aşıdır. Her 
czanede bulunur. Kutusu 45 

.,.~--• kuruştur _. __ P 

Be,,oılu 3 Gncll Hukuk Hlkira1iiinden: Jle.. 
f llıı Kalyoncukalluk caddesi 151 No. da 
mukım Ata.,.ı So(J'ano tarafından Mblbl blı· 
lımılaiu 98370 No. la •c bir adet Anado~ıı 
demıryolıı ıltketlnln bcf bluelllı tahvllınl 
rayi ettlllndcn men'i tcdİJ'Cll talebi ile a(ılan 
da'l'anın .aonunda: 

MQddelııln rayl ettlf!ni iddia ettiil ~kan
da No. ıı yuıb tahvllin tt kuponu balılıtııda 
Mukn Bankasına men'i tediJ'«İ balı:kından 
tezkere yuılmauna ve lceyflyctln de ticaret 
kanununun 4!7 nc1 maddesi ıaadbfnce illnına 
karar vcrlldL 

KAVIP: Taksim iaşe b0r06Undan 
aldı rmız altı adet B iaşe karnelert

kaybetik. Yenilerini alacağrmız
<' ılerinin hükmü yoktur. 

Klmlran, Nejat, Nihat, Vedat 
Şuiye Fer ve Nur Tünetken. 

Dr. Hafız Cemal 
(iç iŞLERi MÜTEHAl8181} 

iç haııtalıl<lan rnOtel\a ... 
İstanbul. Divanyolu No. 104 

Tel. 22398 

Sahip ve Neşrtyf&ı MQdQrQ: HalU 

Lôtfl Döı dünctı. GazeteeOJk ve 

Wııııeııy;ıt T. L. S. TAN matbaam 

Ve Bütün Ağrıları Derhaf Keser 1 isim ve Markaya Dikkat. G R 1 P 1 N Yerine Başka Bir Marka Verirlerse Reddediniz. 

FEVKALADE 

Bu 
BiR MUSiKi HADiSESİ 

Sah Akıamı 

S A R A Y sinemasında 
Türkiye KIZILAY Cemiyeti Menfaatine 
Bertin Operaıı•ın Bat Mucanniyesi 

ERMA SACK 
T araf1ndan Bir Konser Verilecektir 

Artiste Berfin Operasının birinci piyanisti refakat edecektir. 

Sanatkar, lstanbulda.. başka konser vermiyecektir. 
FİYATLAR: Parter 495 kuruş ve 297 kuruş; Lüks balktm 396 
kuruş; İkinci balkon 198 kuruş; Localar 24,97 ve 19 80 Türk 
lirasıdır. Biletler şimdiden Saray Sinemasında satı~aktadır. 

Tel: 41656 

' ~~--------------------------' KIZILAY CEMiYETi 
lstanbul Deposu Direktörlüğünden 

Nümune ve şartnameleri depomuzda mahfuz bulunan 

oç CiNS DER 1. 

MA KS i M'de 
HER AKŞAM SAZ Heyetile beraber 

I SAFiYE 

IQtJii. 1; [. 1 I ''; ,j 11;;1: ttr:ı ff@i 1 Jeft1 ffil 
1 - 30/1/19'2 tarihinde kapalı zarı usuliyle ttıa1e oı'unacatJ Ufm o

lunen ldaremkln P8§8ba~ fabrikasının yol ve kanıılbasyon işine talip 
zuhur etmedilinden ~ bedeli detlstln1erek teıu- eksiltmeye konmua
tur. 

2 - lteşif bedeH 30.550.90 U:nı 'Xı 'l,5 muvakkat teminatı 2291,32 11-
radtr. 

a - Pazarlık 20.3.942 Cmna ıtıno saat ıı,ıo da Kabataeta Levazım 
şubesinde merkez mübayaa komisyonunda yapdacaktır. 

4 - Şartname &15zü ıeçen subeden. Ankara ve İzmir Ba3 mQdürlük
lerlnden 153 kuruş mukabilinde alm.ıb111r. 

5 - İsteklilerin entltme t(in taı:rln olunan ı&ı •e saatte ıartname
am r l*ıaemda yazılı vesııflı: ft .,. 7,5 g(lven~ para11 makbuz veya 
banka teminat mekfubunu thti'911 edecek olan kapeh sarflarmı ihale gQ
nQ eksl1tme ııntinden bir llHlt eor"'1ne kadar mea:kOr komisyon baskım-
ı.ıtırwı mııkhn,. mııkııblnnıiP VPnT!Plrrl lftzrmt'!Tr (~172' 

Planye Tezgalu ve Freze Aranıyor] 
35/40 Santfmetroluk bir PIAnye TezgAht He bir Freze aranmaktadır 
Satmak lstiyenlerln Beyazrtta P'Ued Pap. Caddesi No. 50 Çeliklş Fab-

rikasına müracaatları . ' 

Sipariş edileceğinden deri imil eden fabrikaların 
20/3/942 pazartesi akşamına kadar (Tatil günleri ha
riç olmak üzere) hergün büyük postane civannda Mi-
mar Vedat caddesinde (KIZILAY) hanında Direktör- 1 -

Devlet Demiryo::arı ve Ut,;anları işletme ;daresi ilanları '91üğümü7.e müracaatları. , : 

lstaı•ul lölcJe Sanat Olnllu Ekslltme ve 
ihale Komisyonundan 

111 ne.. 
Adet 

M•. F'1.. iti{ T. Eıc.lltmeftla T.&.a. .-W 
Lira U. Ka: 

Kerpiı; tul:la 30000 30 bini 67 50 31/3/942 Salı 14 Açık 

İstanbul Bölge Sanat mektebi için 30000 adet k.erpit tuğla eksiltme
"J"e konulmuştur. Eksiltme Cağaloğlunda Yüksek Mektepler Muhasebecili
ğinde yapılacaktır. Eksiltmeye i$tirak edecekler 2490 No. kanunun istedi-
li eTian haiz olmalıdır. 11An olunur. (3322) 

Devlet De11ls r ofları lıletıne ldaresf ilanları 

Muntanım post3 seferleri :roku nav!unlerma 1 Niaan 942 tarihinden 
iUbaren yüzde on zam ;yapllmıştır. Acentalarnnızdan hahat almabilir. 

(3388) 

"ARŞ iM I Dl .. S MÜESSESESi" 
Otomobil Malzemesi Ticareti Türk Anonim Şirketi 

Esas ınuk.avelenamestnln 48 - inci maddesi muclbince şirketimizin 
umumi heyeti 31 Mart 1942 Salı günQ saat 14 de Beyoğlunda İstlklAl 
caddesinde 30 numaradaki merkezinde adi toplantıya davet olunur. En az 
otw: hisseye malik olan hissedarlardan gerek asaleten, gerek vekAleten 
bu umumi heyet toplantısına iştirak edecek olanların hisse senetlerini 
toplantıdan en az bir hafta evvel şirketin merkezine yatımuı olmalan 
~zandır. 

RUZNAME 
1 - İdare heyeti ve mfirakip raporlarmtn okunınatn, 
2 - 1941 takvim senesine alt bllAnço ile kAr ve :ı:arar h~brnin tıet

kilt .,..e tasdiki ile idare heyetinin ibrası, 

3 - Yeni mOrakipler taylnt ne tahslşatlarmm tesbiti, 
4 - Esas mukavelenamesinin yirınl altıne maddesi. mucibince idare 

mecftsinln yenilenmesi, 
5 - Ştrket esas mukavelerıamesine Ulveııi lüzumu Ticaret Vekile

tinden bfldlrflen sekiz madde hak.kında mfizakere icrası ve karar ittihazı. 
lfllm ________________ .......... , 

Sayın Doktor ve Eczaclların Nazan Dikkatine 
Bir müddettenberi iptidai maddelerinin noksanından dolayı 

piyasaya çıkarmağa devam edemediğimiz 

FOSFOGENOL, KINIOTIN "Basit ve arsenikal,, 
Sikatrin il, Mazon Meyva Tuzu, Gastrosodin Toz 

müstahzarlan yeniden ihzara başlandığını ve piyasa!)'& lüzumu 
miktaNia verileceğini arz ve ötedenberi bu müstahzarlara kar
şı gösterilen büyük güven ve ilgiye devamlarını rica ederiz. 

MAZON ve BOTl'ON ECZA DEPOSU: 
Aşir efendi Cad. No. 31 İstanbul , 

TAKSIM HALK GAZiNOSUNDA 
Büyük FedakArlıklarla Sahnemize getirilen Gil:ılde sanatkArlardan mü
teşekkil (20) kisilik muazzam su heyeti Cumartesi akşamından iti
baren Zengin programla 1e&rıslarma devaın ederler. 

•K r y "' • t 1 1 ok u y u c u 1 a r ı rn ı z d • n 
AYDA • FAHiRE • MELAHAT • IDÜNNllA NADiRE • KILERA 
Plyanlat ve Udf VORGI - Kemani DEM IRA ALI • Kllrnet ŞEREF • 
COmbOt CEMAL ve EDiP • Kemen9e • P .. EŞKUVA • Hanende 

HAFIZ NUMAN ve Gaselhan YAHYA 
Ucu?. Fintlar ,.e Muntazam Servis. 

,_ Not: Her Paz.ar saat 14,30 dan 18,30 • üdar ça1aılf maUnc .J 

Muhammen beoelı l7aOOJ ura olan l>uou !'akım Pırınç İspanyolet 
(tam) (25.3,1942) Çaqamba ,e.nil saat (~~ on bee buçukta l'laydar
papia Gıır binam dabf.lindekl KomlSyon tarahndarı kapalı zarf asuliyle 
Atın almenktır. 

Bu ile airmek ~ (Hl) U.. ~ kunlşlu\ıı: muvakkat teml
Dllt. kanamm ta,yin ettitı vesikalarla ~liflerini muhtevi zarflar1nı ayni 
ı6n saat (14,309 orı dört ota• kader K~ Relsllline vıermclerl J!
mndtr. 

Bu ile alt fllrlnameler kondajondıın peram o&.nk d&iltılmaktadU'. 
(3158) 

Yol, Etüd ve Aplikasyon işi 

Nafıa Vekôletinden 
1 - Koyulhisar - Kelkit arasmda yaptlacak tahmtnen (1,90) Jdlomet

re tlildekl etOd ve aplikasyon işi ( 42600) lira keşif bedeli üzerinden ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılm1ştı:r. 

2 - Eksiltme 3,4.942 ttırlhlndekl Cuma günü saat 15 de Nafia Ve
kAleti Şose ve KöprOler :Reisliği eksiltme ve arttırma komisyonunda ya
prlacaktır. 

3 - Eksiltme sartnınnesi ve buna bağlı diğer evrak Nafia Vekaleti 
Şoee ve Köprüler Reisliğinde ve İstanbul Nafia Müdürlüğünde görülebi
lecektir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin eksiltme tarihinden en az 
Qç gün evvel bir istida Ue Nafia Vekl\letine müracaat ederek bu gibi iş
ler yapabileceklerine dair ehliyet vesikası almasr lAzımdır. 

5 - İsteklllerln Ticaret Odası vesikasiyle (3195) liralık muvakkat tc
mlnatlarmı havi olarnk 2490 sayılı kanunun tarlfatı dairesinde hazırlıya
caklan kapalı zarfiarl İkinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kıı
aar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktazi olup, 
posta ile gönderildiği takdirde postada olacak gecikmeler ve mühOrsuz 
:ı:artlar kabul edilmez. (178.5) (3378) 

lstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan 
İlAn No. sf 150 
İstanbul şehri dahilinde muhtelif menşeli pirinçler jçm tesbit edılen 

toptan ve perakende azami satış Iiyatlan aşağıya çıkartılmıştır: 
Toptan azamf Perakende azaml 

aatıf fiyatı utıı fiyatı 

Pirincin mentol ve cinai Kuru, S•ntlrn Kuruı Santim 

Kastamoni - Maratelli 55 12 61 00 
Antalya - Mısır 48 88 54 00 
Hatay 46 80 51 50 
Maraş 46 80 51 50 
Seyhan 46 80 51 50 
Bu i!Anda bildirilen menşeler haricindeki yerlerden pirinç getirterek 

satışa arzedecek olanlar Komisyona müracaat ederek ayrıc fiyat tE'sbit 
etireceklerdir. Keyfiyet ilAn olunur. (3414) 

3 üncü Etibba Odası Reisliğinden 
Münldp tayini, butçe meS'!lesl ve Odayı alAkadar eden Atlna e ?i· 

re Ebbba O~ası tarafından gönderilen yardnn müracaatı hakkında gör 
şOlmek ilzere muhterem Aznnın 28/3/942 Cumartesi gunü snat 13,30 d 
Odayı te~rıncri ehemnılyetle rica olunur. (3373) 

15/3/942 tarıhinden itibaren Uskudar cıhetınde çıkncaı;: olan yangın-
1arm Üsküdar İtfaiye grubunun (60945) ve Kadıköy cihetinde çıkacak 
yangınların da Kadık6y İtfaiye grubunun (60872) numaralı yangm tcle-
fonlarma haber verilmesi lilwmu UAn olunur. (3384) 

Bursa Askerlik Şubesinden 
Teşrih! Maraz.! Ye göz mütehassısı 305 Tavşanlı dotumlu Yd. tabip 

Yüzbaşı 36527 Halll İbrahim oglu Mehmet Tevhkin hemen şubeye mi.ı-
racuta. (2484) (3393) 

Sümer Bank Umumi Müdürlüijünden 
1 - Karabükte yapılacak 100 işçi evi, yollar, harici 

su tesisatı ve toprak tesviyesiyle kanalizasyon inpatt 
kapalı zarf usuliyle ve vahidi fiyat esasiyle eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - İşbu inşaat ve ameliyatın muhammen keşif be
deli 699.357.70 liradır. 

3 - Eksiltme evrakı Ankarada Sümer Bank Maa.. 
mclat şubesinden 35 lira mukabilinde alınacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 31725 liradır. 
5 - Eksiltme 27.3.1942 tarihine müsadif cuma giinfi 

saat 16 da Ankarada Sümer Bank Umumi Müdürlüğü 
inşaat şubesinde yapılacaktır • 

6 - istekliler teklif evrakı meyanında, şimdiye ia
dar yapmış oldukları bu gibi işlere ve bunların ·bedelle
rine firmanın teknik teşkilatının kimlerden terekküp 
ettiğine ve hangi bankalarla muamelede bulunduklarına 
dair vesikalar koyacaklardır. 

7 - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olaralt 
ihale günü saat 15 e kadar makbuz mukabilinde Anka
rada Sümer Bank Umumi Katipliğine teslim olunacak
tır. 

8 - Posta ile gönderilecek teklifler niliayet Diale 
saatinden 1 saat evveline kadar gelmiş ve zarfm kanu.ni 
şekilde kapatılmış olması lazımdır. Postada viki olabi
lecek gedkme.ler nazarı itibara ahnm1yacaktır. 

9 - Banka ibaleyi icrada serbesttir. (3250)' 

Bayanlarımızın Gizli Tuvaletlerinde kuilanaeağı 
Gayet Sıhhi, Ufak, Yumuşak Adet Bezleridir. 

' 
Her yerde FEMIL ve BAGLARINI arayınt% ................................. ., 

Kunduracı Esnafına 
ls+anbul Böle)e leşe Müclürlütinden 

1 - Şjmd1yc kadar MitdürlüğilmClzee yaptlrntıkta olan 'kmd!ft? eh'f!I 
tevziatı badema ııyakk bıct sanatkArlarl cemiyeti vasıtasiyle :vapdaıcalttır. 

2 - BıHimum esnafın; kundura çivisine olan fhttyacmı teeblt ettir
mek maksadiyle; aşagıdaki vesaikle 16 Marttan itibaren 2'1 Marta kadll!' 
her giln saat 13 fle 17 arasmda cemiyet merkezine milracaat etmelerl 

LDzumlu Veaalk: 
a) Ünvan tezkeresi; 
b) Polis defteri; 

c) iki adet vesika !otografı. 

Deniz· Levazım Satınalma Komis\·onu İlanları . . 
ı - Tahmin olunan mecmu bedeli 30,100 lira olan 50,000 kilo ZeJ'

tın tanesinin 16 Mart 942 Pazartesi günü saat 15 de kapalı zarfla eksilt
mesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı t"57 lira 50 kuruş olup şartnamesi her gQn iD9l8l 
saatleri dııhllinde komisyondıın 151 kuruş bedel mukabnlnde alınabilir, 

3 - İsteklilerin kanuna uygun şekilde tanzim edecekleri kapalı tek· 
lif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Ka
sunpaşada bulunan komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde verme-
leri. (2703) 

""""""' 
İhtiyacuntz ol!ln 25 kilo Balmumunun 16/3/942 Pazartesi ıünil saat 

11 de Kasımpa:ıada bulunan Deniz Levazrm S~ alına komisyonunda 
pazarlığı yapılacaktır. isteklilerin belli gün ve saatte mezk\1r komlsyo-
nıı müracaatlan ilfın olunur. (3366) 

lzmlt Deniz Satın Alma Komisyonundan 

Moloz Taşı At.nacak 
1 - Tahmin olunan bedeli 144.000 liradan ibaret 24.000 M. 3 moloz 

t mm kapalı zarfla eksiltmesi 20 Mart 942 Cuma günü saat 16 da İzmlt
tc Tersane kapısındaki komisyon binasında ynptlacakt.tr. 

2 - Muvakkat temlnntı 8450 liradır.Bu işe ait fenni ve hususi ııart
name her gCln komisyonda görülebilir. 

3 - Eksiltmeye iştirak edecek taliplerin 2490 sayılı kanunun lstedltl 
ticaret veslkalarmı ve ayrıca mahallt emniyet müdClrlOklerlnden alacak. 
lan ehliyet ves!knlannı ve yukarda .mlkdarf yazılı temin&tlariyle bir
likte taru.lm edecekleri teklif mektuplanm belli gOn ve sa&tten tam bir 
saat twVeline kııdar komisyona vermeleri. (2940) 

Kaptan, Makinist ve Motörcü Alınacak 
Devlet Denizyolları işletme Umum Müdürlüğünden: 

İdaremiz mUnhAllcrlnc kaptan, makinist ve motörcO alınacaktır. 
Talip olanların şartlarını anlamak üzere idaremiz Zat İşleri şubesi" 

ınurnccıalları lil:ı:umu ian olumw. (3356) 


