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Buğdayı koruma vergisi kalktı - - .... ~- .. -~ 

Ekmek narhı 
uruş indirilece 

-----o---

Bugün şehritiıize tebligat yapıhrsa yeni 
narh yarından itibaren başlay~cak 

er aAşam: il"""'"'-__ ..... _______ ,.._._. 

" smı 

bl ğlerin Dili 
eoya asker çıkaran Japon harp 

ert o a.skerlcri beslemek için ta_ 
t kl o sularda. sık sık dolaşırlar. 
ikan keşi! tnyyıırelel'i Kin bun_ 
~örüp donanmaya haber \'ermek 
?.or bir iş olmamak icap eC:er. Fa
ne çare ki işte Amerikan donan -

günlerdenberi dolaşıyor dola. 
•bir tUrlU Japon donanmastnI bu_ 
lor. Tallsizlik! 

yaz,an: 

eyin CabltYalçın 
ıui ba.rb tcblii;-lerinde malla. 

''C bçaıwıklı bir lisan kullan. 
~ a.lruz. l\llhHr devletlerine 
s bir itiJ::ı.cl (\eğildir. na-;ım. 1 tle.rdC de az çok aynı usule I 

t edildiği görülüyor. 
efil, Vıı.5ingt-0nd.:ın ~,.h;Jmj,.. j 
bir ~Jgmf olnı-' ~rnz: 

M ecliste Başvekille 1'1caref, 
M aliqe vekilleri izaho.t verdı 

Büyük :M.illct .Meclisi dünkU toı) I ""ni eıonelt ve Jf...., km bil - " - «ı.n •ala. nar ı les 
ıanusında buğdayı koruma. karşılığı e:decekUr. Bu.,.otın 4~ d~ ,.,,,, 

-'llk:ıra .. n ıılıu-· 
verglsin!n kaldınlrnas[ hakkındaki lil darlara tebligat ,, bel ,. . - ... atıııuıası ;;tcnme" 
yihayı kabul ctmişlir. DUn Mecliste tedir Bu takdiıcıe 1 1 k · · :teni c tme t nar ı 
cereyan cılen mUw.kcrclerın t:ıfsilltı yarından başlıyacaıt 
ile Ba.şeYkillmiz ve diğer vekillerın ~-----
bu mevzu üzerindeki beyanatları be _ 
~inci sayfamız.dadır. 

Buğdayı koruma vergisinin kaldı • 
nlmıısile §Chrin ckmclilik unundan çu_ 
val başına 100 kuruş indiğinden ek. 
mek ve Francala fiyatları da bir ku. 
ruş indlrileccl•lir. 

Belediye bu. husustaki hazırlıktannı 
ikmal ctml.Btir. Kanunun kabul edildi. 
ğl şehrimize tebliğ olunur olwıma:ı: 

murakabe ltoml.syonu derhal topla.na. 
rak tstanbulda ek.meklil~ un fiyatı Ue 

H atagda 
altın 

nıadeni 

Japonlar 

Lu~on 
adasına 

Yen' den iki nok'ada 
asker çıkardıla 

--o..._ 

M1 lli/ô: 
boşaiitl ıgor 

ı1A~;erıka ordus~. 
kuvvetle 1iyor 

HAYAT PA AUUGI 
K RŞIS O EM 

il 'kt.metçe mubtelil lor ~ile 
ediidı. Tere h edi eceli .,sas ye 

ı Meclilse ar.zerli ece 

esbiit 
• baıtçe 

. 
~~radan alman uıaliınıat·ı .gö;;c 

ntall 
1
• l\cretll ve yevmly~I mu:ıy~ .. n 

mıısı için ::ııınnıası zanırı gürUlen ted_ 

1 

, ıı:ı:arıçı 
' it 1 sınıfın, hayatın palıalıln.1 -

~~lin korun. 
rbiyc nezareii ,\mcrikaımı 

fik fiİosunuu ı;a_rpı~ıı~ak. ü.ıerc j 
ıı Hlo.cırnm aradıgmr lnldırmeJ.;- ~--~· 

birler etrafında bUkümet kth"iklc.rinl 
ıjcılctmi~tir. Bazı formUlkr tı.;sl it 
olunmaktadır. Bunlard:ı.n hangtslnm 
t1::rcil1 edileceği yalunda nn n.'-'ılncıılı: _ 
tır. 

ha.bet: Jap-011 l>a,ırnımın 1 eı • 
da da okum uk ~imdi teJ,

IJl.Ull or. DePıt '.< ki .'\ nıeriı..an 
mru;ı aı-ndı··m! bıılumanıı"'ı' ·. 

· Iiı ıla. nr:ını·ıJ.1 :ıdır. '. ·, ;ı ı 
f>cn.man bir Oi.' ;:ınu-.c ı.ıi ı · 
~cmileri lmlım~k (_""'' lm· hcı·, 

. ı.-nk:ıt Japon ıloı anma •I han 
brcJa mutta'<ı! doh,ı;; ı ~ı ı.ilıı 
ırı n:ı.ktye ~en'ileri dl" ıı ... r t • 

) a~l<er fa"ı~ oı·. .\mcril,an dl· 
lııa.,ı Hong.:\on~ turııllnı ııı ... ,._ 

orudal,i ı.t·ı t.• in iı".: J, ı• \I'. 
ilıi lmçırmamnl, i~i.1 bir abkk:. 
~b rtnıis olıın ,faprın 14cnıi1::-rinc 
ltt.e t C :ı;Jöf C'dCCl'J\tll. l'i!ipİll 
la.rı civ:ıruıdıı J:ıµun hıırb ~cr.ıl
in bulunaımımıı.,ı ela lıay::eti da 
l!der. Bornoo'y:ı nsJ.er ı;ıkaraıı 
n Iıa.rb gemileri o askerleri 

iktisat Vekiletl 
~ataya isv=ç:reli bir 

mf!tehassıs 
gö&ıderdJ. 

Adanadn:ı verilen lıir hal . .!rC göre, 
H ıtayııı lı kıilr !'öyil Lopr" i :-md:ı al. 
tm madeni olduğ'u anl11ş m11 tır. Bu işi 
tı.;tidl~ için 1ktısat veJ,;Llctı Hataya 
ısvıçrcr bır mııden mühcndı i gi:inder 
ıni"tir. ııu ınUtch•tSSI'> Akıllı l:oyliniln 
vaı ından geçen !:aym lrnmları a.r:ısın. 
cJı:. ııuiııııım iııce altın zcrıı.!leri üzerin 
d tctl;.ikle y ıpmt<J ve örn 'tlcr almı_ 
t • !\lütch, :osıs bur.tdıtı! JJ:lqs·ı imza. 
sııı:ı. g-idcrcl{ oradaki ı,r::ını ıııaucnlcrt 
il2:crirıac ı;9.lr~ınatıua ı,ıışı.ınııştll'. Bun 
<lnn sonra Krrıkh'ln v lskcnderun 
topraklarını! ı i•1celcın"lrr yapnc:ık ve 
tetki;.l~ri 1 ticcsınl lı ı· raporla \"ckı1. 

!ete b!lı:iı!'cccktir. 

~ıck h;in tabiidir ki 11 .,ularıh 
l~rk uolo. ·~br. Amer:"..<_~ıı. kc,,ic 
fareJ .... rj ıı.mı bunhnı gonıp clt'~ 
~ya lınber 'ermek pek 1or 1ı"r 
~amal• icab eder. :t'nhat Ht' ~:. 
'µ i;te Anıerilmn t1onıt.nınll.'!lı g\i n. K da 
~nberi dOla'.f'YOl' doln~ıyar, bfr (.I_ na 
ij Japon dom\•ınıa.smı b;ıl:ımı. k fJ • 
Tnllsizlik? Ba şve l l 

1i~er bir Amerikan f{'hliği: 

--~-----------.....__...~~~-

So,·,,e 
ttebUııın 

~I l~tLL.!'t. Lt~~.\...~I 

Ja on kuvieUeri 
Vlidvay adas:

'J crclh cdJlccc 1 t.::J&Slll ;) ~ııı b!ll<'c ılt? 

beraber mocl se rz~ctnece ı b l~inl 
mclttcdiı". 

lngitiz azeteler·nf ·Öre 

Aimanyanı 
yen taarr z 
~s ikame ~ıer 

r a !'ks a 
T .. rllıiy~ e wa 

--v-

Lorıdra mahatilinde bu 
şayialara inanılmıyor 

Lomlra., :!1 (:l.A J - De~lı E{ pres 
d tkrin yeni bır daı·be vurına.,u. çalı 
tı mı :;oy!Uyor. Ye;ıı warruz ır.ln ı 

t k..ımet gosteriyor: 
l - Rusy.ıya karsı büyUli taarruz 
Z - lng.lt.crc:,o taarruz, 3 Tür. na da a 3.rru z l .yeye karşı istin hareketL 4 Cc 

ooltittar1ka hUcum ctzn k Uzere bpan ıo.nma orduıar• uı.tlınıi karar. Yanında 1.'ll.1• nazırla t teblii~i Vi~nn 'e L~:.;ampn ~ 
~erinde hııva. 1',:!"ekkii! ~riniıt j t itti 
a!l devriyelerini bMgı•nıı uf,- a jcDg 088 g 

.\Io~kova. tJ (A .• .\.; _ ıN ;;abalı.ki tt yuya ylirümck, 
Sovyet resmı tebliği: e 1 Deyli 'l'clgTat b;ız~t .i de Tiırkiye 

!ld;:mm habc.r verme!, l" ·" ı Othvıı, :ı.> (.\.A..) __ ı,:nnadn ba't-
ıleııbir~ ı•arlak ı:;ibi r,t,r•ı.ıeıı 

teblii;. Amerik:ııı t.nnarcl!'l'İ vcldli Maltcnzikinı:r. ıefaka.tinde Ka • 
~ı bozı,,'laıa. u~rntmısfor. ı~n. nadt• bnhı·1yc n:•zırr M:tcdonald Ye mlL 
bu '"boz!!,cnn" uğuı-.Nı dıı~mıtn •i mii(l< all nazırı Rallston bulıınclu. 
\etleri ncymis? Burasını mc- ı,<ı halde otta\'adan Vaşlngton-ı dun 
!'fnıezseıtiz bir \merikıııı nw. harekı.:t ctrnışlır. 

la.ınyeli m.-şesi ile i!;ini:ı:c de\ anı 
ilir iniz. Fnlmt ıfüd,.ıt!i okuı-
. dü'!'man ''clc\-riye'' ler2ııiıı nıisleı.,..e de hcııiiz hntfa ~eleme. 
(Ubahs olduğunu ~örür~iiniız. mi;lerdiv d.,_njJi~·or ki l;nnun a.". 
alclt• bozgun hir<lenbke hafif. l•er!ilı: bakım·nclau ne katiıır 'kı~·mc~ 
lıatlii llevr"yeler müıuıst'lıet:ıe ti oldu[,unu anlam.al\ içirı l\lulez;ra. 
'ıın kelimcsinlıı kullamlma<.ı 1 :n bi!Jnek lazmıuır. Bi.ıı!ı.ı '.11~"'n. ~a
llek fa:ıln ~<irüniir. I\.uçücük t-ı müt"'h "' .,ıarımız bile l~ n ıçır. 

frc:teler t.aYJ a-c'cri görünce t~- ıleo çı1,~ hl'. Sour:ı alt mı~ Ja. 
ilılı·er tarafa c• l.ilmi~ .. ~alı:l:ır. pomın ı• i 1 ile neticelenen bir 
j olmak icnb r Mu Jıii~cııin mm:ı.l !ı ~ •. · t. 1> ın n tcJc;rafl'.~ bil. 
lınrnmi ltal"'.l ·ı ı tcblig"n.lc yPt' ditilmc:.i ,\c;kcıi olı ıal,;t~n zıyade 
sı j.,.c ba.c:lıb·ıc:ma n:ülıim bit· insani h"r A. ar 'ı ·ı lir. Jıı~·ffzle. 
:t;rı haizrli;: 'ı c.ıl •le 'ki ba::-k.ı. 1 rin insan ın'.' :ıt'ı li\ ne '.:ıfa.r ehem. 
r \:eri'.nbilct ı 1 ir c: .. y 'oktur. miy~t \ crml''~ri u. ' 'mı~ 1an çok 1 
afozva J :ıJ ' n ı ı.; J ıı Ir:ı lı"· t~l" iri' <::ı •·:ı.n lıir ha.r l • F~ °'iat 

leri ele l . h. v•nlar içimi' lr~l· l ,1 ·1.m"~ . -~·· aJt-
' ı boymıc•n ilrı·ıeıJikleı·ini hildir. 1 mı,.. kiş;nin bl\bSi mi o.ur:' 1 

fütalarırııı.z Kal!.niıı :ı: r1'cz ve c _ V 31,e <\el .. k üzerıne attlın:ık iht!mı.ılind n b:ıhse 
nubu garbi bölgclcrmcıe U:uşınanl ı "ar 1 elfot.ı ası 14 gun mu ·avc• dıyor: '•Bununla bcraucr Tt r ı:ı~ d n 
pı. mışlardır. ı11 sonra Japonların bcçmcı: surctfü l{.tfknsyay karş 

Birçok gayri mesküı1 ıuııııııller gı.:rı eline geç\.i hilcuma geçmek p k mulıt mel buluu 
ıılınmrştrr. l'tı' 1ı,1 )• aııımalttadır.,. diyor 

----o--..___. . nazı oıl, ,,.i) (A.A.) - Balı" 

Ame,.ikada 
60 JO tonluk 11eni 

kruvazör deoiz .... 
ind rUQi 

Ncvyork, ~5 ( A..A.) - 6000 
tonluk yeni bir hafif kruvazbri.in 
hizmete girmesiyle Birle!?İk A
merikn clonanmasın;:1 bugün 
yüksek değerde bir denit birliği 
katılnrş bulunuyor. Bıı sefinf•. 
avnı tipteki teknelerin 81ı stirat 
li ve en kuvvetle silQh1er.ınıH o"' 
lanlarından biridir. 

n~ 1 l'lığı Yakc adasının ağ 
leb ıı aı elden c;:kmış olduğu. 
n~d t'lib haber venni§tir. Teb· 
h; ·L·lc l ıız 400 bahriye sfüı.hen 
daı1j .. 2 avn tayyart~inin ada 
yı .. l~nc:;n az miktarda silahla 
mud· ru· etmifl oldu"'u Qöylen· 
meı-te r. · ·"' ~ 

ıoıJll l'Q. C) -

..ıar \; ~<> ( A.tl.) - B.B.C. 

ı.ondra, 2.3 (A. \.) - Alnı. nların 

l~pnnyaya ka151 harekete ı;cceccıucrı 
naltlundaki lı.ıbcrkre iımnılmıyor. 

Bu haberleruı Almanlar t;:ırafuıdan ı 
çıkarıldığı ve yeni bır sin r harbi t . 
zahUrtl olduğu sanılıyor. Bulgaristan ı 
\·c Türkiyeyi Jlgllendircn .,oyıalan cok 
büyük ıhtiyaua ka.rşılamalıdır. 

.'\l\IERtKA IIARİCİl'E N '.\.Zmı 
NE DlYOH? Japo;sın.ı 'ake ile Ilavay :.:ı.dala_ 

rı a.ı \4aki Midvav adasına 
taarı-ıız (',ltneğ-e baslamışlardır J.ondru.. ~:> (A.A.ı - u.ı.ı.c. 
.\da ırıuva.ffakıyetle. mukavemet Amenka ııarıciye nazın Hnl. CJ 

C'diyor · · gazeteciler toplantısında A!manlnrın 

v~~cl" \!.dası Japonların eline pek yakında lspanyadn harekete ge<'ı. 
~ecnı~isll~kevvel burada bulunan ccklerine dair şayıalar olduğunu soy 
4CO · Amerikan kıtası 12 ıemışttr. Bu şay1aıamt doğru oldup 
ıuctıl11ı\ PUskr 4mi.iQtür olmadığı sorulunca nazır: "Dh";'ru ol. 

(Devamı i üncüde). ı duğWlu sanmıyorum.,, deml§tir. 

' 

m,, 

. ah ve 
ma zene 
hazırhğ~ 
yG-ının a 

şe 

\ c sıngtou, v ( . •• 'i.) - Ruz 
velt, Be> az c, onünd~ toplanan 
biı kala al kar.;;ısmda radyo 
ıl 1 ~ayılan mı uı u si.ıylemıştir. 

Halk, cumhurroisiıun milli 
No:ı nğr cını yakmak icin düğ' 
mer.e basmak ·uretıylc yapacağr 
harekelı r,örmek iızeı c oraya 
top.arı..mıs bulunuyordu. 

Huzvelt, Beyaz evin cenup n . 
\ arı. nda } er alını tı. Yamnd:ı 
Çörçıı buiunuvoıdu Ve hütün 
ı:,özlcr ona b k.ma.üayaı. 

Ruzvelt, öııiımüzdeki 1 ikinci. 
kti.n~n gün.inli dun glınü ilan 
ctınıs vı.: muzıd kı gunahlarıınız~. 
d:ı.n dolayı • f dılen1cl{ 'e gelecek 
ünll•r ıcıı. Allalırn yardımını is· 

temek izeı bu du gününü tes· 
bil ctiğinı soyledikten sonra 
söyle devam etmiştir: 

Ameril~a a sa..ıımni ve dürüst 
pek çok E.rkek 'e kadın var ki. 
bu ~oeldc kendi I·ı:>ııdilerine ŞÖ). 
le dtl lunüyorlar: Harp içinde. 
do~uş içind .. al n bu ıztıraplarla 
\'C ölümle dolu dünyada temiz 
bir ruhla :-.ıoeı ağn<:larımızı nasıl 
vakabileceı{iz? :Nn.sı1 topla~acn
ğız ve Allaha nasıl idabet ede 
ccğiz? Namus i'ır beşeriyet; ün.:ı. 
hücum eden dli$lllanlara kar. ı 

(Dcrn.mı 4 üııciide > 
Q---

areşal 
e en 

istifa etmedi 
llueııos Ayre':l, 2:J (.\ •• \.) - Fransa 
ısı, harıcıye nazırlı {Ina, mareşal 

tenin ıs~üası ve ı.şgnl altında bu _ 
, nmıynn bölgı::nln Alınan kıtaları ı.a. 
rafmdan iırtll& edildiği hakkmdaltl 
haberlcrı t kzıp oden bır nota vermiş. 
tir. 



NOE ••• 
ı•eygaı.ıb~r L'!t. bondatı H>-11 ·ti 1 ;;\lathieum n, Meryetrıin ahırda 

••ueQ, u;~tin diınyaya g c 1 el i. ' doğurtlo~ çc)(:uğıı iSim lwnulma.~ıru 
n :l~, onun doı.:;nm ~\inil H •t e. ı;ö~le !' 'latı~or: '"''ald~i ~lecyem, 

ilileec!, isı, ü.ı. meti bcyram ~apıt- \'usnfa .nişınlı ike l«::th'nalanuilan 
c.ı.ktır. Kili eler. ;tıli:la yetatis glin 1 cn~I l?11h.nllruaü.~·deil hfilnile kaJ~lr. 
a.l,rm.s ve o giin\-;rüc ilini bir mıı. ır.u!'>uf, nnn ttisn. etmek i~telue,li 

iyet ''et:m·~tir. l'"c.trr.l>: ~ntin en -A•7Jlce bo~maJ, \asarta.aı. ll"ahıt 
iin~i de i.sanm doğduğu gun . ' riiyas ndn ~öriinen bir ntelelc: 
dür. Ve 1 u;i:x:~ şu '1d ta.kılnn'?{ r. "fot}Ntıi im.bul etmekten ~ehi ı-

·0 .... ıı me, o ... <ahunaıdüs'clen hfulıilectir; 
No~ı ıa:.mccı~cn aJmmı~tu, No ·1, ifoğuracıığt (ı>C'Uk kavmin! .~ah .. 

Hrb..i cn.:tnn en ;,üyüt.; b:ı~ ramı iııı"d:uı lruı·ta.aacaktır.,• lkilı. Yo<.ınf 
olan ~agun. ihlitHn ıbristiyanlar, bir l.m Mtı·e lm~~'ne 1We~emj ooıo~
tarar .. n anm :nasıl dün,·ıwa gc'. ı:uktan ,. :r.ge.tti "'e f ogan f:OCOga 
iliğini fuı.th-'i'!YlUl:ılaı.lr, bir· bra\tan h:s aômı \-etXli.:'' 
da ~ • .ı~ı·. ıen~. ııullıır -:ir;ekler. is.ı•mn doğUt11 ~n i ibUYük bit 
ca:ı. ığ:-.;.~ları, ucfue aa.ıı.ı:n lı.ra:illl• m~~hııli.\ et iı irlCle Jowfırğı "hıı.kkt, 
da• clm.nlar. ııort.almUa.r, (:et,:IW J,u • .hının sır 1'a1m."'.'~n çılmrap, ıo~ğlam, 
:ro treml :er içinile, ~plmı 'c [1, • ilirj bir lhcl..i·.uıt ,; b:r ~fılna halJne 
ruk l\al.'~ t.ar.ı.k ~ter, l5 .. koymaK u<> alığhı ROrua ikil);e .. oı! 
taretler ı~de ibo diııı b:ıvr...:nları.. göstermls ve l~m ~;; biıin~i.4 

,ll .. ... ... • 

nı J nt:.a~ .... ca!i.."n-r. ~eni :rdn. ful.der _ amııla. döı{ilııgun• hütun diJJı.t"ııra 
lik ıeden noeldı>n uğurlar. ~aıufot .. kabul etti1-eNıJ,, lıa bii-.iik nu:ılısıı. 
Jer, ıse' ·- · rr::ınon 1ar '\-·e tem.mı. Ui bir h kilm1 y;ı..pnıı<ıhr. 
ni edt>e· llu fili kısa.t-nn. n: <l hrmıcl nruu. 

oeı.n .. _ -.: ;;z ytlzilnü. :inccr e.. 'i1a bır )la}):<! ilrr. l'up. "'C i:diklen 
Jhn: 1lci...'11iyımlıf;ın kurucusu saşı:. 1 .-mrıı. ~·efün<·ı ,-,~ biiy\ık Gr~ı;o'.I'• 
lan ısa !Peygm::;lıer nasıl tl• ğl:lu ·: di)·e şularct. kazanl\n '~ Alman in1 .. 
No.re~e fümya~"& golili? ııam(orlnnua 'kıstı.., kıyumet«; ha. 

·ı ~'11:.:uıl:ndnn ;Jaıı, Mntlueu • t~klar iı;-JDile, .'-~·r!Hroı nra~maa 
cüıt :e brr. una ilalr .malumat ~s~ a. -ol~ da~ınt n-.tıran ve aya .. 
le ta.fsiliit -'ermeınİ.:5kır. birta:mn gııu optu ll ])apa'&. .. 

:renıd ıtabirler 1ruiliınarak bu kan -
t;ık i§i liııce!~emislcr. sade Yfl-'6 .. 
yı~ ıanl~lD.rdır. ·ahwı: Loc 
I" .cloğuşu ilıakkında han mal\I. .. 
mat erir. Ona ör.e, ~nm ıma5ı"l 
Meryem, gc'!Ae ,.c yrınında ni-:-anlbı 
Yw:uI oldoj;u ha.ide Xil.sırtJ.t.an, 
(.C~y'tlıllfılmn) a gelirler. llanla.rda 
:ı atacnı. yer buL-ınmdıkları için, bir 
ahırda gecelcmc:":o mecbur olurlar. 
J~te, t ::a Fcygacbe~ • u.l>.uda doğ• 
muş, t; .. ~Ll{ falan tm. ııın imkanı 
r.lmalirgı i~in, ı:ıöy:.e, üstUnkörö kun. 
uakJan..-ıra.k. aı.lurm .rcmtjf;.ue yatı • 
nJnustır. 

Yı.lb.rds.ıı ~nra yapılaıa bir besa. 
lıa ;ort>, İs!Ulm dc!;duğu gün birin
dkir:.ıaııın 25 ;nl'a g.ünü olaı'B.k tes
iıit cdilm:~tir • .CiiHin medeni dun. 
~·adn. fa~t"\iru ba~lan:ı;1«'1 olarak ka • 
lıııl et":iicn bu tarih ııasd t.e\'Sik e
,1ıımı~tir~ Ilu, SOrgwlUJl (Mft"&bl \C• 
rilcmez, !:üııkü pek belli değildir. 
!~11 i"}le o.-~~an biri çıkıp dıa: .. D,J 
l,i,yl~d:r. Şu yes3.lklo f;8.bfttlr'' de. 
ı r~ınl5t ir. nu r.oltta, ııaıa. 1941 yıl. 
t1~ ııh0rl nıeç!mller i!;'in,le imlmıt"hr. 

Va!::* 
Asım Us, "RwwclUe Çörç.il ara

smda konu.<ını.:ı.l:lr'' .'lımli makale. 
• "ııde r-Oyle diyor: 

''Bu da"dkıı.da .R u 'f. \' e 1 t l e 
C ö r ç i J i e.n ı!yade mesgul 
eden me~Jeoin Alnıa.nyadan en•el 
~Ja.pon ~ a k:ı.r.;ı İngii.iı - Anwıi
J,an iş ı>~·J ğ"ini düı.enlomek oldu. 
;:i.aua hükmedllebilir. Pearı Har· 
bnr'a 'ktırür yapılan Japon taarru
:r.nnn habel' BJ·r :.tJrnsz Çö~ilin tay· 
.rarc ne Amerlk.aya gitmeğ~ lmrru" 
'cruıiı:, olma.;ı da. bıınu gö,t.erir. 
Bunmı!n. bera.bı>r .Japonya.nm bil· 

lıa.~a uzak :-:ırkta Amerikahln:1 ~ 
~rrtnn harı·lretlerini tutma..,· içım 
tedbir ıtlırkoo A nııp cep:-ıe ui, 
:ı ruıı AJmaııytt) ı dn. ımııtmaın&k ırı. 
'./ltıldı.ri 7.ira arnr 2'.'.IJru!:llls. kanı. or• 
c onun bnşkurnand:uılrğmı da ktm-

Thı ~ ıt (Ja oel, ü.nyıııırn kan ,., 
filüm .idoflc kr\ı-a.nıdığı ,.c hımald~i!ı 
bir .zamanıfa. geleli. 

IF'almt, bütü .. ı'hi:aya "t •:ucaklıyıuı 

teliiloete. ııeı:n~ -cel)helerde san·- ... 
de binlerce iıısauuı ölmcsfnt> m,.. .. 
men, hu ~<>··~, ~ ino Jı'ristiyaDJar ei. 
lene«'ck, Jdlıl:.a ınlarıAAvurar, ::;c. No. 
cl aga91:,mnrn telli, ~ıkh ve pamuk. 
111 göJı:;elerinde içkilerini yudmn :-·
dnm İÇ$C..~ Y..? ~rnmk\lar, röyaLu . • 
da No{'I lY~hıı.yı: ~ôt·:ne~e ('a1ı.~ıuı.ıtk• I 
far. 

Ne denir h :pt bol Biri güler, 
biri ~. Kimi ölhr, kimi eeırke. 
der. 

Eir .geliş ~elclik ki dünya ~tı 
hep! 

LAEDRl 

Istanbulun kepek ihtiyacı 

Vilayet hudutları içinde hay
va.nlar.n ihtiyacı olan kepek mfık
tarı tes11it edilmi~tir. lst.anbuta 20 
ton kepek aynün~trr. Bımmı ıtı 
tonu e&naf cemiyeti ma.rifetnc a
raJmcrlarn ve beygiri olanlara da
ğrt.Ilaeakt.ır. Beı:: tonu da hu'SUSi 
müesseselcrcdeki hayvanlara veri
lecektir. 

- Hazreti 1sanın Rakirlleri hep 
böyle Ermeni mi im:s Gülyan E
f endl? 

- He ... Kitab ok~?: 
Artin, Ayram, Oseb. Di:kran - Yet. 
vant, Anıe.k.. ' 

-Ya? 
- Ha~reti İsa da Enreniydi 7 

Za.kn ondan ronra. gelenler hep 
Etmeniydi! Fakat nerede o tarilı
şinaslar? Kime ağnatır:ım? Ş mrli 
yaıılanfar tarih değil. ıkar:ıg(iz ki • 
tabt!. KulY'.:kapı:rl.:ı bizfm midyacr 
Boğos vardır! Bir giin gel de a"&tl:l. 
l'Ski tarihleri bir ağnat.sın? .• Neler 
lanrıı~; neler ge~miş geçmiş: Aı·
)'-anet btt®.iasr g·lbi at;"Zm 9.l;1k kalrr. 

dl eline al:ın Hitlcrin ~imali Afr~- - Kalk Güly~m Efcnı1i. . v~itıt 
J.:a., yahııt Atlantik i filwnefnıl~ tammn! Hareme gi:ckc~ğ:iz. 
3EITTİ tc-.chbüslere ~imıer.i kunctıi Zava.lh doktorun kori<urla.11 benzi 
bir ihtimalrlir. ı::üJ gibi· ol r.u tu. Yn.1:.akhm d ğruı. 

Fııkat Ilı:;z:veltlc Çörç.il e&lccri du: 
i~tiı!as adıwıl:ırmı yanlarına. aiar;1.l, ı - Zil.ten kim uyudu ki'' Koı•.kulıı 
birl.ııknn Jıup t~blrlcri r.lnıa.k ?<tin:n ri.iy: görme1ctenso uyan.ık yd.mak 
cbşmıla olar.ık bfr kere d~ bir oda. ıyidir derler! E~er bıı <'.ocl~ alrr. 
d::ı. ) li uca 00.5!>0"11. \"erıp 1 ona • kon bir de öldürür.:; k S l~n Ha • 
hır, Avrop:M.la bir 1!.!1li19JDl\ "uUm ımt ne diyecek hil..:rsiıı? 
lrurm.al• im1'fınm1 arnsolar yıılnıı - Ne cli.yecc'k·? 
kc.ndi memlcketleriniıı değil, bu. - Ne dem.iye.: •Jt ki'? "O doklo-
~lrti medeniyet ulonıinin İbtikba- nın lçinı f>o..,-a!L"l•, dmi.!!ine saman 
11!11 k~~a!c bAkunmiian lıa),rlı O.oldurun'' diyecek. 
bır iş g~rmü olurlar. - Ben de seninle bcmbO!im ya. 

Harbın bngüne kadar iuki Han 1 :itu ! 
göısterml~·tlr ki 1nı;iltcre ve Al· 1 - Hen bilm.:onım. Adın MııJı
maııya ba..·-t.a. olm"ak bu bii) ük mii· ı mut Sa.im değı1? Kt~ çenberdcn 
cndc!cdc 'ka.G~rnan hiç lıir ıhruyıa .ı:trk kişl)i atlat.rr.;-m. Ne oiursa. b1 .. 
memleketi yoktur. İ t•fadc cden-.e çaro Gülyan Ef~ndiye olacak .. ko. 
adeee u :ak ,.;arkta. Jıı;ı<ıııy:W•r. Vo vuu:-.·ı. rontayı da. n.lınndık .. lavan. 

lngiltcro ile Almıınya ara;,mda an. tu.yr ela rılmadık. ('.ocıı.ğu nasıl n1a· 
laşmru:hk dc~l~ ett'k~.r. hep lıfi;\·le cağrz.. Bit :::z ka.~r peynj;ri göste
o1acak gibi ~orunmel,;tt-clir. ~·ı }111- rcce~iz aıknrruzdon ""elsin? 
lin i tfüha.J i~in n:ı.s:ıı bir tehlike o. - Caımn o :ıiinc ;akıt va.rdrr 
labire eljni .. 5y!erm•ğ(' ha<·ef: :-ok· ~en ,rarm gide:; aJctlenni al:ısın! 
tur. - ;.:ru-ı:L bir nusuJa. \'\'.ıririm f'nn 

Ilu itibnrL'\. :mgi' z Ilıı"H!kil~ (, •H'· ;:i:.iet getLiı .~in! · 
!:İl •ecen yuz uun ln1iuıl11 .\rııe.ıt a -- Neden ? 
harici) e rnıi~~~""l!.n unıner Yel-. iıı - Ih 1 bma.1a.n bir defa cam:ıru 
rur. nutlrnmlg b:ıh""ftici !'tulh ı>t"(>• K.ıırt:.ırı sn :n bir daiu:ı 3lı-aklan.m f;<'· 
)csıni e Y· rm•l.l konu .. ur~us."l lıı:I :: r ·lir? J~afamtla. altı! yok~ a• 
ıd ıtrntık bir Auuı.ııı... ı nla':'ııı<.ı,..ının ~ kl ""1/ .<l-ı <la. n 1 yok? 
cı::asını kurm.aj:,"a muYaHali olurlar.•• • 

Kağıt iotidai 
mcdde~eri -Y•rl içinden 
temin edlliJor 
frrn"t, (l J USU,fJı) Harp 

vaziyeti dolayısivle kağıt iptidai 
rtıadd-cai CJlarak Sivyctlerden ge
tirilen beyaz ~a.m ile köknar, 
bir müddetten~rl ~etirileme· 
mekteydi. Yapılan ara-,tumada 
bu ma.dd~lcrin yurd dahiUn<le 
t.emin edilmesi ır.ilmkün ~örül· 
mili;tür. Filhakika Bolu orman. 
farında bevaz çatn, Artvin ve 
Rizroa de köknar bulundu~u 
tesblt edilr.1lstir. Bundan t~ka 
ka~ıfün diğer iptidai maddeleri 
$11>. reçine. kaolin de vurd i~in• 
de tedarik edilmektedir. 
Diğer ta .. aftan ikinci kt.~· 

fubriknstnm suvuımn t::-::rıini 
·!"in Sarnuıcaf an Izmite l\tıdl' 
döscııen su boruları da tnmnrr 
lun'ma.k üz.credir. Makineler k"!r 
ı ttlmaktadır. 

Pirince yeni narh konaca!ı 
Tıca:-et veltA.letinin isUhS:ıl mmta. 

knl:ırwda çeltik ve pirince yenl lwy 
duğu fiyatlar anla§ılmca, fiyat mura
ka.l)ıt,) komisyonu da pirince kaU narkı 
koyaca.kl:rr. Bu sefer, n.s.ı-k konurken, 
plrlnQ nevileri gnıplan aynlMa.k ve 
bu gruplara nark kon.acald.ır. Pırjnç.in 
§U gnıplara ayrıb:r.ll.$1 thUml\U var • 
dır: • 

1 - Mata~. Diyarbakır, Hatay, 
ı - Kıı.molino, Antalya. 
3 - MA-rotclti. KMnnbcyaz, Orhan 

gazi. 
.f - Viyollno, Dervi~ı. 
Bu gruplo.rm narkma nakliye mas • 

t•a.flan da ılA.ve edilecektir. 

· Kurbanhklara 
f ıvat konacak 

Kurban baytam."hm yaknH~ 
ciolaytfıoile piyasada Kurban satı~lıv 
!'l ~ıamv:tır. Fa.kat piyasada kur
ban fiyatlarının geçen yıllara naza
ran yüksek olduğu ve bugilnkü et 
n&rkmm bir kaç misli fazlasında 
satJldığı ya.pxlan teftil:llel'de t<.ısblt 
edilmiştir. 
Ku.r~n fiyaUıu·mdaki ihtilclrcı -

I!h'ID önilne geçmek Uzerc bugiin 
tiy-at münı.kabe, belediye iktı.sat, 
mezb:ıha ve hayvan borsası mU· 
me~merinm iştirak.ile bir topıan
u yaptla'C."Llttır. Bu toplantıda kur
banlık koyunlann k.ilolarma göre 
bir fiyat t.esbit cdJecektJr. 

_q

Sehiz aylık .. kctrısınt 
tarlaya goturda ve 

arçay3 a11r .;ırak 
i~d .. tlltl 1 

'llla-;t (llususil - Göreme Ye
nikiiyünden 25 ~~da K&rni,1. a;e. 
ltiz ay evvel köfllll. en gtlzel kızı 
16 yasm.da Sult~· başka biriyl~ 
niıanlı olduğu t.ııl<l13 kacırmıs ve 
evlennU4Ll. Karı ~Oca sekiz ay me. 
eut bil' hayat )-s~tlctan son .. a 
Kimil kansmm es(i nie;a.nhsmdu. 
.E;öım ~Jduğu şUplı.esine k!lpıim ı,, 
b.;.r sabah ke.ndisııu !arla.ya götüre.. 
?ek 16 pa.rçsya a.~tir. Kutil 
kaç;mağa. çalışm{,~ da yakalanmış 
•ıe ctimhuriyct J!)Uıideiumumiliğine 

\'~rilm~___..,o-._ 

Ege tü ün 
• 

pıyasası 

Mev a ltalanaya 1 

m llarr1r 
Olduk~ kıymetli biı".>:aA; eser 

miş olan bir mohurlr b<>n s~ 

ız ikfacı i 
aç·ıa;ak 

da Je nkın yenı rler y:ızmudı 
s-::ırdtıb'"tlın ıaı.mıın Meta clert y 

ı-.!\tenu hualmiyonım. 1.'eni 
ni J'it.aplıır okuclımea me''" 

lzmir<ıcn bildiriJ(~iğlnc gBre Ege U\.. ma.1< ümlıibrl de kayhedi) o 
tllD piyasas: 12 ıron:;lnunda acıı:ıcal<-1 ~Un ii. 811 nmm:ıaı~ ll'le\"lUI 
t.ır. Bu seneki tu•tin pl:;o.sascda, hcır 1 bıle k~liıını mı., olduğunu aıd 
sene olduğu gibi iyi i~lcr ynpılacağt rum. Im:anlar ne ~k ~e~·Jer l 

Umlt edılmektefilr. IItikümet, fi~atla. \ mıt-lar: ne !;(ık fi~il' söy!emi 
nn muayyen hadden aşağ-1 dil~meıne.; ne ~·o~r aı-.m ·•e ihtiras dn~,nu 
~ için icap caen bUtün te:'lb:rLrl aı. ı.c ~ok •Hl" 'uı?JU for v0 ne ço 
m.ış, ı:ı.ynca milli bankalara da bu hu yıl lı\m.tş~a-ı Hayret ediyorum. 
susta dırcktlfler \cnnl;tır. l!nlmr sat. r. .. sin uıtmılA Sii;\·lomueml.. iiz 
makta acelo ed•'n mUııtah.<ımn geçen turl" Uiy{•ne hak ,·erhorum. 
scn.c oldugu ~ıbi zarımı. u6rJy<>.cağT : .ı~ :ı hu lmd:ır g~ gelmi.; ol 
hotrrıutrımaktc.dır. l:~~ıı b:ı-~ma bir lali.,fzlfüth-. ,\ 

h r ıfrııf •te pek gq; kll.lrn ~ o' 
g:b·;\;ll\; $()~ • <l yslııız J®ıılk 

Kaymakamlar arasında çnlarr. cunek kmııtılan, yemeJ\ 

S Vas t n1lkiller la ıkJau Jm1nıı;;. Bn malıenı 
1 a A k rad .... b ... d· ·ıa ;.·ne rri--• bir varht çıkarmanın ftnl,&nı 

k 
n a =• ı. ırı ı..., ı .-.u ,, ~ • hinbl 

k 1 ""I ~ re, Ç:ırlu kayrnalrnrm Nasuhi .. ,,o': a.rtJJ. •--:. r ~)' '3': 1 l LI M ar Kr~:-ao.:ıman Bürha .. 1iyc kayma. JJ.affa ~'·~'~ c~ı:hıklarımm da 
' kamlığına, Yahaç kaymakamı 1 n'lc<; lıuyuk hır kL"ill!lllrn yaz 

cenııyeti Arit Çorluya Kozluk ka,·maka oluuı~nu ımh ·onım, omnıyo 
mı Hamııı.· 'sivrihisn.ra., -Şirvan JJ;ılct:.:r~t ''e ısa.ııat ~rı~:asmı~ 

k U ~-Uld U 1
1 

kavmakamı Namık Kı.::mal Ba..~· ı en ını:.-ıut ol:uıh1_1:1 la~ :-~ııh:•" 
1 ·kfti S · · ı· 1.,..ymal·amlr 1 t.7. okı:um-. \'e muml;:ün o tlugu ;ueye, amıoey ı Y.u " - • l 

Azrı. için 18 det&ten iyi not ğından Vekalet emrinde Kııdri d;ır <.-aJul ıcııı_mh. olanla.ı. ır., 
k Kozluğa, Sefer'~rli " müdili'lü~ii ~·~ 'tı) rı r.u;!;ınık~ .iradın o.; 

abı• lazım §eflerin:1en Sa!fıh ... ttin Lice ka)• hu ··~"3~ıhnı. ~ :ı .. o btr lı l 
Birkaç '.lY c\f\"tl, lzm.ittc kuru- kaınh-ına m~h ıli idnrclcr scıfo11 3aznıak !;-ıru b 

\a.n "Kılııbııklat ~fl.iyetr~ ne bir =be mÜ~ür muavini Kemal it. mıs oı.,:· . .;r?,un h:-cblr e&t'r ;\"'a1'.B 

nsızire olmak tl>.ero Sivnsta da vazım müdürlüı;üne. levazım y:ıc-.o~m; 
aynı isim.de bir ~ıniyet teşekkül .. d .... tı " ("'raıı cı·zr,.,, ka~· llk ba.ust.a bu do tuına luık 

mu uru ı.sıın ru " .J • k 1• ·bl ·· ·· ·· ı 
etınıştir. 1 m2.kamlığına, Eolu maiyet m€: ıııo ıırnn ~ı ~on.;nu~or. ' 

Verilen nı&:~ta göre, bu muru Naci Yük~l <le Kam mck. 1 hal.lı d~ ,llt~ır. foınc a.un.da, 
cemiyete aza~ için aşağıda- tu ulueuna ta in t:dtldiJer. 1 letı~eın~::; OZ lıU~UWDl)-abiJ r, f 
ki 18 dersten ıYı not almak şart• pç " y o ~uzlerı ıJ:ıhıı ı;u;ı;d '\'C ıt.ı.lıa. 
tır: . ~ Vail mn.arH mlldUrt\ Mustafa I tUrlü sfö icınck inıkii.ın da '"'k 

Süpürge ;~rı. çamaşır i'3leri, Noyan Orduya, Manl.M ilkokul öğ' • mııı.ı dl'ğildir. i.\le\-zılun ır.ut 
ütü işleri, bttlıt§.k ışleri, bez yr retim mUfettişi Celal GUraoy nakı rı yNti olma ı lfıırm mnlır? At'a 
kama. işleri, ~k işleri, cam Vana t.ı:ı.yin cdilmt_lerdır. Iımizde bulunan \e diinya ~a'(> 
silme i)eri, et/ ~O~W"'C ı~lcri, ya- ----- kıymet, t!J..~ırun büyü~ e<:ıer 
ma işleri, rerııE:fıti nefis, b~ gör. Bir dc'I mcvznlal'ı kcrıdilerin<lcn en·ef 
me, söz clin!eıı'1e, boyun eğme, yt.• - G'i'D'J lnmlnıadı mı:' 
mek pişi.rınD İWeri, sifra. işleri !';r 11"11 u • d ~· d..l .lle .. ııur I~ro.nsız hlkfiyeclsi 
ıtaat, uysaJJı~· dayak yeme. - au 184 • ar 1 font ~n,. e .. enni ~lk cle~1!' bıı t 

l.8 der.si i)"l~ belliyen kılıbık. · Balnrköy hastanesinin azgın hasta. mnınr. 1ın1.3 ycnne t1Qyle ~ 
lar, Cenıiyetill huzurur.da imti· ıar ko~unda tcda-.1 edilmekle olan mtsh: "I .. :ıf.ınt~.n la.rafından 
han verip a;P10ına almaktadır· iki ctell ha§ art boş kn.lcl.ğı bir anda, zum oi.ımıl• yımlnn fü:oı• hlka~ 
lar Sımdi ı-<>eaıarı kılıbık ol:ın bir mtinalınşad&n sonra. gırUıık gııt- 1 r:'' ••• lJıfoııter.c· bu h 1kiyelcr 
bayanİar J{s.ıaıc erkeklerin aile.. ıa.ğa gl!"lll1~nerdir. j dan mim m olmu"tn. J,Rldn 
leriyle yarı ~~imsizlik halinde~ .. ....,, d b ~ft . k "b. 1. u, tcrtı!l \e fa'1zimi taın 
d . t :i . . . Bu doc;u~ anın a ır ""n ın, ra ı ı. h . . .• Jdl hll • l 
ır. Erkekle . arasın a ıse l§lll nin karnına olanca. kı.~vvetilc bir tele-. AA Si ' 'e O~IJI ıa ; o uı.ye 

pek ileriye ~~~i ihtimali vaı~ . dl 1 b • 1 d ·ctct kunnrken 1' ... zoıı itntrrlanmnz; 
dır, ·zira kstA~ ·erkekler bu işe me ın rm ş. u te.cınc 0 m ar şı et fontenin ~serleritlJr. 
k !.il atıtmı§tır ld, tecaVüzc uğnyan deli \' k'l' b' • ı. .. mi __ ., b 
ı.zmışlardır. a • .e 1.7..ım i'la.:llle c.uo 
Sivas K'JıP:ltıar Cemiyeti, en olduğll yeıo yıkılmı~ttr. ıntn:afl ı.kı~ l't knzanan "('lft.e 

fazla t~da. kılıbık bulun- Biraz sonra ga.ı diyan!ar h.M.lsc 1 ramet'' lmnıcclist iki hin ,sene e 
duf.unu ~t\ alarak, f sta.nbul yerine gelmişlcı'. yere yuvnrıana.n de • bir l'ıman muhıı.rriri tar~ 
kJ!ıbıklarınıJl da bir ce!Jliyct liyi hastaneye ktı.ldırmı~lıır, cügcr de. l ~ nzılnu;:;iı; ı;on-a ha katan. h 
kurmatarırıı v~ diier yerlerdeki liyl de bağlamışlardır. ~ekspir ınranndan ka1cn1c al 
ceraiyet!eriJl <lt bunun şubeleri Kamında:::. ycdiilf teltmcn!n l'<ıdıltıtl. batri"ınıtfa lmltlığı,,ıı. göre Mr 
<>Elara.k ç1llf~Jannı ist.mekte. J no da..;anıı.ınıyan deli on lkl saat. ııon- 1 :-017. nıtıharr.ri de ~·azdı. 
dirier. r~ ölmfüıti.lr. GocCıc ıı'n me~hur c"eri Fj 

~ hm m~' ıuuııu o mu 3"1U'Ulh~. 
c eıc l':'~S ıJ~ b:ısL'lndı; tıım 

i {itilnıeğe bıl~ladı: ra't .rns.! de ba,.,ıtch. l!.allnıki 
Güh-nn lh."'n.i c:ı/ rNiı.: -.a ,.\. ~1 :ı~ nı nıeuu l"run':'t~ 
_ Hoca nSVlls m< ~ sen ııcf"c· ·'Dol<tıw Fnu-.ttın hlWil'e>İ'' ~ 

"imiz yllkl~şb! ,., ' 11587 d(' :m~n.im bir eser ola 
- Neden canım? 11"'•r(l{iilruh11 • .\~nı me\'zuu 1 
- ~ôı111licraun ·: Bir~ııci lıtı.l:ı ıl.~ \'i lmaıı. ;~ı~.; de l'fitzer ;\~ 

kim.,e göı-medon , 11 1 am:ı, ikin- lı.mh. On ~·"ız ıwi n-.ır lın~hırıl 

Yazan: Mahmut Saim Altundaö No:40 
r-i ~rıb böylf' kızıl kt) ıet gi j ~ ıo:ı.ım o?a.ralr "Hribtıya.nuı imJ 
nıeydwıa cıkıverit.. · ıtrr.hr uı1 ? ı mı nıtmcl!t hir defa dalıa ha 
Sultan baııtmın n'"!"rrL'\t I b.ı ı ıdr. 1 gllJ.1. üy:ıtro muharılrleriıii 

- Hazreti laa Ja Er,;.eniyJi! Zaten onc/arı şonra gelenler brıııgu barı~1r bı:ı.~ı'lo•· ahbar! Gece .ıv.a. lrnun l5!J2 ıfz ·ıı.,,fü"l-r e.t;C 

hep Ermeniydi? Fakat nerede o tarihsİflQslar? Kime ağ~ ı~e böyle c.lurs:ı hah ne h· srıı; git- ı~eunıı da Jıa..,;.~. değildi. Us 
natırsın? Şimdi .,,azılanlar tarih J.egı-"l, /tQ.ra.göz kitabı!.. di galiba. tliyc -:eJHmhk daylres:·!'· l ,oı de Alnıoıı Iilııı~er roman ~ 

-1· B l den sopayı kapan jceıi girecek! Alı lınd:- f,aleme r,!Jı. 
KumkapıJa bizim miJyacı 0 it>s varJtr Bir gün {!el de hoe..ı .. ah.. koskocam btaıJmlda Bununla btırııbcr ha.yat de 
sana eski tarihleri bir ağnatım? •• Neler' vnrmt$j neler benden ba.,kn cna\ · doktor bulma- et~kt:e me za hltnıiyecckttr; ı 

gelmis gecmis: dnı ?.. • edebi;\·:ı.t ha ~ıtm ,.e z~kanm cJ 
===========~===~ ~:::=:=:=:==:=:::-:"' - Bir fieydir oldu! S0n merak Jcıidir. ~ ;;;;o-...;;;; etme. Aca!:>a cocuk ölü mu? KADIRCAN KAFL 
smdaydck! Dokt.ar k.orkıı icindcY - - Deli tnkıin ya.hu? Ben ııe- - Ne 51üsÜ be? Anas:nın ka:-
di. . 'inı 't nmda ç:ftetelli o:,·naor! Sultan ço- Kışlık zeriyat vaziyeti iyt 

- Çcı<;ugun doğmasuıa ya. bu - Ne biJ~m ben? Gören göz cuğu bu: Ne ölü.sil kınalı §E'}"d.ir o! Mubteli:f zıraat mıntaka.llınndaıl 
hafta var, ya. on gün! dedi. kılavuz h~teır.? Seoll .seni böyle gfü._ Mannik hanrmın, Penbe hanrmm co 1.il,adar ıruı.kıımlaro. gcıcıı haberi 

Suft?.n yava~ça. ve oo<lişeylo: d.üın.. i,:.in i<'1ntlc ne l)Jd.uğ1ınıı ben cuğuna benzer? göı-e, bu ucne mahaul vp.zlycİtl çoM 
- Dokt.or gü'lilnil iyi tayin et _ _- lilirim? ' - Sultan bana. bir ı:ıey dah.-ı. söy mit veriı'idır, 

seniz .. saraydan b't?.ı kiTru>eleri 0 : -..... Sus .. Cüıyao.cığmı. .• sus .. ilk ledi!. 
tcyc lıcr··:ı:c •ni ·ıfir gi)lh1 .rcc0ğiıYl· tl fadır ~a geldi. - Ne söyıadi? Bah!iiı? mi vere• 

- Ka snltnr..ım. ı:rJTiendıft:r ı:!· - - He .. SU3uonmi .. ağzımı ~t;.. cek sana? 
ta.syon mcmııru değilim ki tarife - ~ vok. F'ıtliat kanaa.timces .. sc- - Ne bah.şi~ ahhar? Ben sura• 
~·e ba.k.."P' trenin ,,.·ut-r.dmıun s..,ıı~ı. Jıi11 b.u işlerde böylo korkusuz ha,. dan bir canmu kıutaraynn baı;kn 
ni, daki:ka!lmr ta.yjn edeyim'? Ka lcket ettiğine göre pek ilk dC'!nya bir ~Y istemem .• astl b::ı.fu;iş sana 
ben ne bileyim hangi gün, erwt kHÇ benzemior .. ~uoru:m. SUbUOram O• düşüor: Çocuğu tsana vereceklel" ~ 
ta dünyaya gel~~! nıa sooin de hu islerde Allah ~ıl· mM 

Mahkôm olan muhtekirl-
Ba.Iatt'l kavat IU>lıen §080l1. ı.w 

caddasindc gtimlektl N1kolıı L4ı 

gömleK, Kcrr .. tccllerdo bakkal 
Ekber gazynğl lhtikArmda.D 25 er 
pnra ceza.suuı ve dtlkkAnJarmm 1 
giın kapatıtmaımı:ı mahkfun Dok:tom. cesaret veriyordum aııı0 • c(::!n saklatr.?l ~elerce yet.i9tiği11 - Bana 1111 verecekler mi§? 

"- d"'..,!l b I !erdir. ben de ondan ziyade kot-.ı.uyor ..... · atılaşılror.. endeniz m;tı. fl"&YTi hııtl - f c .• Bunun i~·n, kedi. y.tvnı• 
Gözibı.ün önünden Ebti]:Jlf.idsJ:lJll etin böyle !lnliorum!. su ta."ınan bir sepe1. hu:rnlamr~lılr. 
menhus stmast, paşanın k?.zrı gôZ • -- ? ?... - Allah, ruia.h ! .. 
lcri ve nihayet T::ıif k::lcsi. ])odt'<ını - Evet! Her ne ise •. arlık b.ı.r. 
yağlı ip ayrıl~rdu. L-eylei ]l1CV'Ud .•• Veya yevıni nıcv bİTimizin esrarım biloruz. Sar.a. b!r 

Hele d<>ktor Gülyan... t.'tl geldi galına.. Sulta.11 biı· kur - yey sornca.iPm! Am:ı. fiÖy1.e imi-bin-
- Hoca! Sen saı:.ıvlarda. ne va.. ll:lzlıkla üc har('ma·-~ını Bui:mya <len doğru cevap v~r! :,: Ticıınıt "-ekfı.letı tefU, 

ılfe ilP. miikeliefsfn? göodeTdi. iki yaban~ı kadm~ı da on - Röyk bak.al'Dl. Yhı e .ııe cev· bu kadrodft. ralt?Jl Mllnir 
- !mmnmı! beşer gi.ul izin verdi. hel' yumurthy-..ı.calmn? ı:.o.nsoy, f7 k Kaya., ııacıt Kara 
- Baştz.? Selam Irk tarafında aşçıbası Meh- - Merak ettim.. ma.dcmH ib" lmııu§lardır. 
- Ders okutl:..rı:ı.m, gı~tdı:ırl a ~ rr.et Ağa .. l'>ahçrvau Recen ağa... i,-.lcrl b'zlıxı hoca ya:rıor -dedim; a- ='.< Hnriciyc ~ kAleti me 

loac:ıI< ôteibl'rııer· aln"Iln; v~ı:ız C· !tapıcı HaSa11 :ığn va:r. Mutfak '~ C<!P ~ideı:'kcn sepeti dcnfa0 ai.ıcr, Zatı Roz:ın vcldlct emri.ile alm 
cı~ı·im ağaların odasr harsın datrc.slfe bir •lcdim. Yoksam cocuğu devlethane- * Mliye vcltaıcu avukatıa.rm 

- Eıı işleri çoktan V'aPJorsıın? hayli mesafede .. haremde suttanm .ı-inde böyle kırk elli bizdık e.ocuk lck s1gorln8ma yıızrlmalıı.n hak 
- H.aıı.gi iŞJeri? Yanında eı>--""1Sel'. mn.lırcmi esrarı iki vardır dedmı!.. Denize atrorsuıı • t .kUMma. bir tamım yaptmnış, 
- Snlt.ı.nla:rın btı zrui irleJ"lllİ., lhtlyar s:ıra:Ylı ile ne. Çerltcz k1~1 yoksam evde ~tif cdiorsu..--ı? M11. • gortaya Y~ztlmıynn veya birfb!n 11 

•Jnl:ırm üsıklan maşu:klarr ~n.ra •:u· .. buclann d:ı. ağızlan mühür • lıallede mektep nçm. rn ne :ıu;rnı~. sıra iki tak U ademiyen a.vuknt 
getirilecek; giztf ÇOCUk<ı.1tr aldtrıhı. hi.. ~m? Şunu bir doğru sö.Yie hocam'! ı,.fü wrillnCIJycı 1~3dar !aten mene 
cak.. Saray ta:ratmd'rt.ll va-va~ yayaı:ı sE:'~ ...:.. ,?... (De·ıwmı oor) ~ektir, 
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GONON ADAMLARI 
• . .... 'iı , .. ..ı·. .... - -- - -Hayattan Q_a la~ 

., -- ~ - General K aningam 

Bircok büyük ve hanas edipler tabia bir kudret 
izafe edecek kadar ii!ıktırlar, çünkü t!Persle~ Ve 

ilhamlar alırlar. Taaavvul dilinde hl . <1!f ana~ı 
alem)de mecazi olarak bu tabiat kucit" ... ı~adeı,_ 
clir. Baz.ı ediplercle bu tabii aık bir net ılahı dere_ 
ceıindedir. Tabiatin her zerresini konik, costurt1-

cak kadar canlı görürl4 

Yazan: DOKTOR RAS ADASAL 

Bu na . d. zihniındE:. ls\'ec 
<l nizallı ı u ıcncti.,inc su dis 

muamma •nı ı~ ıce 7A:G"li~ ccek 
n ıl biı· tor pıl .tlnnk Hb:ım gel 
d ı., ni h s::q.la<lım '"~ mini mini 
bır ı lanc.ık <la hazırladım. 

Garscn 'iski servisini muhte 

YAZAN: CLIFFORTD H 
zünii bilhassa ~ayet ehemmiıc-t· . .. 
le telaffuz etnıısliın. >ıre n utiıi bir tehlil:c 

Molham Bcrlın ıemini isitir ~ımı dc-ı-haı hissetmiş 
ü:iLmcz ~a( il titredi. ır renk "ermemek i<:in 

H yr, tl••: lon de~ tutmıya '.Jğ 

Hınd oıdul::ın 

General Kanin,.,'luım 

kolejındeki kurhrı takip • e 
ettikten soma bir '.b:l.hri) c 
um•am et.mis ve ondan sonra 
by olarak Siııgapura. gunde 
Ur. Son scneleıde ibir to u t 
nine kumanda etli Yl haıı> 
dığı Yakıt lngillz ana.vatan o 
:nındn. iblr defi ta.:n nTC' t i:ıı nı 

ronndanrYdı. 
HabcılbJtan harcka:t.ın ı ı 

cuıa. geoeml şarki .A!rt< 
feri 00.Cfkıımandanı olar 
~~ geldi. :Mevaiı:n illrt rın ı 
idi. Yeni kumand n 
krtalanru 36 saa.t tef 
sün ic rsizılle general fc 
r:ığmen ta.yyaırcsiyfo 
aeceği bütiln lkrtala.rr 
nuyordu. üç ay sonrJ. 
ladı. bir haffa icersindc J 
.aşıldi 15 günde il.ıu ne · · 
daki ita.ıymı mevz;l rl \:; 
ay sonra Ho:r:.r zapL 

Haıbertiata.n seferı 
gerııeraI $JU söu.foı le u c ı 
1U:ltı: "Bura}a cldı . O 
muhbir lkendisıne u su:ü 
' Şimdi nereye giuc 

Generıı.ı güldü ve 
-.: erdi: "İl ctj}·e ! ". 

,.. • , • , • , • ,i r ~!4' •• .',. 

YARIN 
AKSAM . 

SINEMAI 
SINDA 

w 

IBRAHJM ôZGOR ve ATEŞ BÖCEKLER! 
Ş hrlmlzlu tn mc5hur C.r\Z 11aımtkfirfannrn jqfir'lll De KONS R 

lronlt'ro UAvo olarak: 

BAHAR koncası 
CAMlJ..LA HORN ve WILLY FRTSCH 

:.lbi !: ıl, 11 ı bir dftın ( n ~nl li&h('SCrl. 

, 

ı..:m bır kılde y::ı.pmış ve ha.ttiı, 
tızakl:ın tahmin ettiğime göre 
biraz el'\. gc\'.:zelik etmek jstc
mis, fak t. , ı::ık suratlı mühendis 
hiç yuz \ermeyince ~kilip git-. 
misti. 

- Ya?. B rlinc mı r,ıdi}'orsu· ~m n ka~ıalarla gul 
nuz?. dcdı. Fakat Amerıknlılar l.mıştım .. lteyecanla: 
ıçin }3cr~inin artık pek h1oş .bir O~! de?~. Demek j. 
yer oldugu~u. za.~!le~e.m ... Ma a. .•. 1 Lfı ıf~ ediyorum, 
amafıh ... Sızı gordugume çok tum... l<'uhrer bcnı 
memnun oldum' •• E. söyleyin >Is~ kov~,. D ğil ki 
bakalım. ~n1erikalı bü;y~k res. iJll;. dın.l~ıtı? 

Hlf\ h. \ T: l erlı>rlıı e'\"\ lclrn a)"trtılnın. ı IR.z.ımdır • .Koru; r bu. L-ı.dılc. 
!.ı nra ~I •Jer ı. p ılıdır. -ı •ız. bu gı.oc ı. r için kartlar mut6l> r 

O vakit, uzakta m chul bir a. 
danın scl5m '\Crir !;ib" ıvice aya
ğa kalkarak, evvcli., hncçliye 
kendimi göstenook istedim. 

Beni ~örmemezliğe gelip ~1-
miyeceğini anlamak iatiyonnn. 

Halbuki, MoDwn beııl birden: 
bire gördü. sevinçle elini salla. 
dı. Demek b!lld göırdüğline mem
un olmu tu. Ben de saati ken. 
d·~ini bfrde:nb"rc "Örm~üm ~ibi 

..,mnun bir tavırla, he· 
, . -. ., sıçrayarak mu

' lll'lu. unğu locaya git
·ı ı ın hsus o ~

k \hni bir el su· 

~.:.. mı. o ci.u. 
Hayret!.. <l ı:li. Brüksel'.: 

g 1 j!in"1..den 1ıiç .bana bahset
memi tiniz! .• B;r resim sergisi 
falan mı v r ncnba.? .. 

- Hayır!.. Berline gidiyorum! 
İS'ie<ıli mUhendiae (~rlin) sö. 

<'aklar, t,erhiye ~mırlan dışaa::. çık • 
mamaj.;;n n:ıı ı1 gayret edeceklerdi; 
birbirlerinin haklanuı tannnağı üg 
renecclder, birbirleri i~in "4>yltye • 

sam! .. Berlınc ne diye gıdıyorsu- Söı.lenı;nın §aka oldu· 
nuz?.. ınca. iblt'1enbire acnıı; 

Hitl.zrlc göruşeceğim ! . . lldı. " 
Molham'ın k:ıd he doğıu u_ nu~~1• Yapt.•"Yı hn· 

zt. tığt ~uru k mıkli ;H adet· 6\'l:.Ç t~1'l'lQ fırl~ttığı 
birdenbıre donmm; ıbı hayada (lyük ır_ ha; sasiyet 
kaııverdı. \nasını anlamadığım 
MathİI bir hnyrctlc yı"züm" dola.)I Pek bozul • 

baka kalmıştı. 
_Nasıl? .. Ne dediniz? .. di~·e 

tekeiedi. Yoksa Fülırer'in bir 
tab1()811DU mu yapa.cakıunrı? .. 

Gülerek. ~ayet Wta.yd bir ta· 
vırla oeva.ı> ' erdim: 

_ }la.yır! •• lngiltere namına 

.. k k ve ır ·e ~a, et cınş • 
bakındı, · :.. 

ba kab . Reni~ ~ni. 
=ikalı)q . 

~ .. r· rın Raka • 
&.ka. ~ur ll \; l'SSelam ~ 

aMlll-••llll );ildir. Telefon: 19569·-

•llılt-·I~ 

TAYFUN 
' ' ' ,..· j. <<'\, 

Renklerin yarattığı bir 
ıaheserdir. 

TAYFUNDOROTHY LAMOUR'un 
.üslediği bir cennettir 

TAYFUN B~tiin d.ünyamn beklediw• 
bır harılcaclır 

bir sulh teklif edeceğim! .• Dom· 
h<>im planı suya düşrntıs olduğu 

Jli. 
eçli ~ gö•terecep;i bayramlık lilmdir. 

frfuımilY<>ı-cı~n oı·KKAT .Gec··' r ic'f \ li mühendis birdenbire 
mor:ırdr Ylizum ... d mı.etle bakt. 
ve ad · 'h lurc ın ;r ... -{'S\e: 

- oo-ııl· ım nl"ı1 ı? ..• 'ulh 
mit?. dİ\'C l.ekcl d . 

_ Daha <loğru. u .. Çüriık <li. 1
• 

o vakit. hvecli mühendisin 
altüst olmuR bir :'. üzlc mta ta· 
rak sall&ndığnn ve elini yıldıı ım 
ı?ihi ~ketinin cebine attığını ve: 
-Tırak! .• 
Diye ses veren bir demir fı1 

tin bir tarafını aç:tığını ~ördüm. 
:Molhnnı dudaklarını müthis 

bir kUfGr edccekmi ., · dch~t 
le bur.erek korkunc ~özl<'rle, a
deta nefesi tut.ulmuş gibi yüıü. 
me lbaK.IYOrdu. 

Onun eliyle <ıebindc lıazır du· 
ran tabanca'tnm yıldırım gibi 
utjfini a~nı derhal fark et • 

yaptlllJZ lı:l! Dedim. • 
$eyler o ~ buda-
~~ ciddi. 
~uş qlr geyl •• 
~a~arilc 
ıurdaJ\l!' ~bJ ~ 
dedi Sız l:> • • 

n biliYo or.nheım 
~ .. ncd~luz? 
sız ıso~ ınjz, 
trar titr~di: · 
• Qiı! Ne ~akıt? 

muyor l"tınsumız., 
(Jlrda.. bir · 
A Sir.d:r. !ti~ ~~~İi 
kPa! .. .ı.-.ıteıarn Bit.. 
ıfl ctıncYe ~id~~
nl . r.ama;n <ia gal~ 
l:>Pır resını bUdaJas 

LAL E'ye Koşunuz Çunku 
1. 1 

lıJ~Jll ~ 'L 1 ' \ 1 

llh' blr rcııkli 

GULiVER 
CDceler Ulkesind 

Şahcserinl par.ar a~ bdıar ONıCla ~ ol \muttnnllz~ ı 
(D"t<ıın~ <t'ar) • 

• ;ı 1 1' 1 •' • ~' 
' ~~ 



v·ıı•st-. • <A.A.> - U.kft•k 
.A.mertıran k1lnetl8l'lllla ... ... 

Vqlqtaada nqndUen bir tıeblfll. 
Japon ıat.alanDm dGD Luwı 'Ml•.-d& 

J"8l'ldell lJd,.»*fada daba llal't.J& çık. 

t.ıkJanm lildtnnektedlr Bu ll0kta11.r. 

elan biri. .Japoa1•nn enelki gece lb
P!G balıeketi ;yaptıkl&n A.ntlpcııaaDJll 

talalbm ao mil 11maıJnde llMllMlll 

JÜllllDd8dll'· Diler Daraç buekel:I. 
Mantnanm talnibea BO mil batı ce • 
nubunda ı.aw lıabppde BataDllU 
17&ıetlnde MuagbU ciftruıda bir no 
taya yapdaıqtır. 

Bu kuvvetlerlıl mlktan. hellQs 
'tellllit edUmemlfUr. Luap:yea k&feal 
)'&kuunda flddetll mullarebeler cere. 
7aa etmekte ve lılWlma ı..ı- tas. 
7fk1 _... YUkobUlmaldadlr. A.mel'l· 
kalı ve :1'1Upbd1 kıt&laT, •11 .,.Jrımm 
dl,D OOk ..... olmakla beraber 3& • 
pcm Jamret&e inatla mUb..met 
et!Mkte ve recUrtlrlcl hareketler J&p 

makt•dırla~ Halen 'l'Wpln IUlarmd& 
103 dla tul& clftpnan uker nakll19 
pml8l babmdutu tabinin edilmekte. 
dlr Bun1U' her biri kunetll bir ban. 

ve deDls blmqe8l altaad& mlteaddJt 

kaflleler tefldl etmektedlrld. DGpDan 

.... ,. ••• b&ft full)'9tbdn XtJdll& ......... 
-.,.. Jlam&a _.. Mlleeebae pddetl• devam ettlll ll&ber ~. 

-.., -- ._, ~p1M.t1r • .A.km .. • JlallDlaDdan Jatl'ktanetla "- ulrar Jarl. 
m 'ı .1ı1r lııul'* 11111-ıbeclea dlllla fttlerlldn ~ ~. 
• 'lılr _..,.. 'bllanU f8brla •· ı Bu a;yede Kanma 11.st balla U'Ulllda 
e. aMll, Noel ,..._. ......_11et8e be,nde teıetata ..,.san ,_...... 
... .... --- ..... .aka alua .... ..... 1ıaNm ... belıt ,.ım Dlll .... 
-...ra ............ 8M1 allall,.. bilecektir. Diler keıd11U8* l;'ara da. 
.. ..... ...... ........ .......... ter bll' py ,.,ıttm 
... llf>OibnPd11111t,.....ta. 
11111 .....,..tfttl!'. AMJI, raltta 
••• .. " .... ,,..,.,,,.m. 

(911-p ........ , 

Mullimlerin il.. ... tı..ı 
Orta tedrlllat ~ 
~ deil9 tlliatlerl durlmı 
etrarında Maatlf VekilHli bllt8ll 
vflAJetlere birer tuüm ~ 
miltir. Buna g&'e her öıretmell 
orta okullarda mecbat dele .. 
ati olan 18 ve u.elePle 15 BU 

onkongta 
vaziyet 

"-' ti (AA.) - lıltldatu na. 
... ~ alqamı teblll edJ 
7'1. 

;. ukkbuıı l'lld. .... ı 1ı 1• uda 
~cllnmf111qdl. 
f>tıımaa 8llnlıll Jt.lcMnlanna •• • 
~•ada~ aaeftll a. 

:.ava. rhlftb", Bir rece :tt:1'*111ta 1* milste.r un! ... 

~5gt~~ 
~.:. ltlbel'll• dellfmemlf, bu
... 1lerabel' --il ........ de.. 
.... •fmllUı" • 

Miııütıa il fA,.A.) - .,..... .... 
_. bueket yapan blrfllill 111t'9ri 
Ula JnMMndan• paeral Bek>t, .Prav. 
c1a auet"'="' GU'l&lll'b& cllnldl ntııba 
..sa Glbll bir yamda Koakova ceno • 
.....,_.. Almu taarrasunu idare e • 
cJea ~ o~ 1wm&lada et
tlll ordu rrupunua asır he9hnetlen 
..... ••• netlceebade A1llıaay&)'a d&l 
dqtlDe dalı' •sı baberier mevcut 
1'a11mdUluno 8ÖJlemeJr.tedtr. 

ısw1tt,. pzaıe.t, CJuderlama ini • 
~l Jıllcam U'&Mla'tlDDl L 
kbıCI ll'Ul* bakl79lerintn Onl .. • 
rtae ... pJ'I CJe1ıHdflln .. acw,.t 
kitalan tuafmdan takip ecUWe'ID 
ofdUIUnu )IUIYOI'. 

- ..... -oı>----

Matta 
Qzerinde 

tayyare 
dQşürOldü 

Malt&. 16 (A.A.) -~ 

-~~--tanaı-reai Or.Bir4öfdlll· 
cftelbtOD~ o1m.-ıa 
~ ....... luııllm' w • 
rlldi ... a&oe blZ'takD ~ 
tananleri Mutaya bombalar 
atmr,ıar. Sivil ııaıı. ait blnaJ&• 
ra 1rUr ımar verildiler. bir kt 

7'URY i L . silıi 



• 

• = " ' LiSk . 

M'eıalclı /Jir lıi"ige Bü1,ülc Mı/ ef Mecdsl;de • • ............... ;.;.;;_;;.;...;;.;;.;.;;;;.m;;.; 

nıKııhfr~~~ster'lnharat nuğdayı Koruma 
SS~;~~;;;; Vergisi kaldırı.ld.ı 
~~=!çl••«i '"tt.':~~·~;:,·ı:,.~~.=~ B·a,ve~i '• -~maı .. ve k·a·dar· 
t Fred Al'ter 1ıd' ~ tam tek bacı ruı oynadıktan sonrad-r \J · y • 

'll iBU'y• ve' Mıı111 tcınla R K. O film kvmpanyası lteMliei·ı; b ,.. 
~ -::un:.t::.; da;~~~U~i~ ır~ Ast•r Q~ u g Cl8 vı sat e n 1ar1 n da ta ı·m in 
•;ı11. lbndıi 11e ~- 1'e1" ~~ hlU'llmJA1e btr l!a~ • 

~~~~= :E~ı:i!$!~ . eaı~~Ceğini · s6v~edi 
~P. ~ vazife s~er'"~i, ~mıştır .• (,.ıinkü Fred, kızkardr.' Tıcaı ef Vekıiı. l.ıem ·eke·'te e '"mek sık . 
inin 'iıJe hayata olan düşkiln lıle oytta1ıgı Z.1.m&nlar, Btk Sahne ı , ' lVI 1 t "'° ın-
lırıu.ştar, ltriiıi tabla We o kadar ıiamhitl eı.d j t "" · 
bu kararı \•m-cüli 1JBlllP, v. di, daha doğrusu hit.kiıkı llUrett~ ay ısı ot.,,ad ıgını ... Ol g""ını 1. •jJ • (J' 

tanatmdei haklki dil§Uncw- ~yamıyordı~; Fakat Cincer Roct>ı~ı ve mıgaca Ot ff' l 
~ça aöylemekten çekinmedi. ~e bulundugu zamanlıı.r, tamamen Ankara, 24 (A .. _ BtiyD ailınt~ • 
'iyatro ve 4.u ~ ictnt etrbeetti.. •• Bıında.n ~ Cin«r Millet )ıfeeliıı!ııl ~) Ger. 'fOA 1lra · Vcrginia lllnıbaMan alla •il bır taZ)1ke u'ıa matu k.alin.ldı. Ute. 
fan btr eey değildir. diyor. Rocers canlı, hevesU bjr ı>arentc.... melliıı reisllg~'lt ~nDU§tır:• aylık b:ıı'. Altı aylık ve hattA yedi di~ kadar 'kendtstne tohumluk lYJl"dt. 
•radan ahnmııı bir ı:cvk.. dı. Adelln akdne olarak, ıolünil 1 ~"vvel! b1lğday L.. __ k illtİ ırıtıth·. kılnı tam&mell tabsil edil. Her hııngl blr A.n%& wya. Afet ~ 
ı için daha fazJa. ta.'tammUI ya.plnak i~n hiçbir güçlfık çı'karmı.,I vergisin.in kaldap ~ bak~dald llD ıtr. Gtlıtpe b1*ll lkl •HJcın yüz dMı ıit1itsaiınaen t.ôbuınJök tedarik e. 
itişti. yor; bilakis i)1. ahenkli b 'r eser kanun Jivihaanı.. tae•len w ti bu dır. Bunu llll~ya oJan •ısi. ; deD'llyecck kadar kadar tclla bit Ta. 

lan başJr.a meslek ııaya.t.!a- m€ıydana koymak için Fredi teşvik takd~ lllil.ıaJtfltt ~~I hak• s11ıe ~ eldo ec1lll• bullat !allla., slyete dll§n\11§ olatı mmtakatartMa to 
ıazr değişiklikler de oluyc • ediyordu, 

1 
ltmdakl 91ff'&ltlt:ı.t ~en maı.1*- )ıfaz~~mamJyle kapatılacaklir. j humlnk ihtiyacını kat1ıWnak için h\i 

• gtııee Adet Aster, m~ur Bu suretle, beraberce 9&hllnaia ta&ı Jr 18\ edl~ 1' unun bt* dJr. (-._ aa bil• ıii'aetildflZ ı kum -Zı.raat nkm arltM&§l~ da 
Rudl V:ı!Unin oY'keetrasma başladıklarmn on lldnci &Y?l\d )'et.i 1i1'U&ı81''~ı ~ mll2:K aeı-.,,. YO --.ti) mUhtellf celselerde fıeyett cellte~ at2 
ederek radyoda bir .~• ROcers ve A.ster. HoUvut ~-~ teyo gcç:i!:nişt.iı-, e.. kOYat-at lıeDe ~ ;.at bir 'ftlWl etmiş oıdUğu gıbl if.İndiyc kadar ıl 
!şu. Gazetelerden ~nın t:llihfncle en oo& pua getırea 9ift kilreUYe gelen ~ Sıı.zak (!:8- mmcı., lıt ~l#iinla do tnüb&ta -1 nıitycm kilo tohumluğu tnul'ltaç olan 
iluhaıriri Adele fena halde olarak meydana ç•tmır. ~ehli'), SÖZ. ~ bil vergiala a..._ 1dirilmlfUr. <Bravo aealerl) 1 )-erlcrd: zllrraın emrine tııııaıs ctU \re 

eden bir yazı yn:ııdr. Birkaç Fek:ıt film 9eYinıl~e 'ba4Jad:k lmldmlmaSI ıfo sjiıl fiyat.ıa* ocdela ...:elaml Ataç <GilmQP&ne) tahmini olarak ifade edebilirim k1 
!ll"a ayn: muharrir, P'red !de Jıannın 'ık aylarmda Fr • A8t • · bir kurtlf fürkc<1~ffnJ. bu raka ııus? iL. •• _ldeQ taablailde ctriıoı'Ba. hlkkam aklımda değil, bıH\un 'ftÇt6 L 
oynadığı tiyatroya gelmişti. beta ritmıyea t&raf1&rl eaoldui:ı: ~ k~enin 3:-Z ~ \leccğini, ~ ,.mı.,~· vekil! Fuat A#nW d?· ki.Binden faZla.ın da çi.ltçiye teeltm ~1 
• del ik.ncl bir fena )~19 dı\ kAydetmeılr l.A.tnftdll', ~ela b ~nin Jp~ ed1&erett bu p&ranm .,. ler ~ka eebeb1«1e bafka verp.. dl, 
~a meydan "·ern:~mdc itiD yas perded~ k nd" b .: o. euz fiya.tl;ı alının" . buğa ., dta.1.__tlmnıl ıeupna tabii bQ~ 
iri bi:r ketıaı'& çekti ve: m:~ ,,e·· &ü~t~ ~ ~ • Ya verilDJeS ni te-kitt ~~r j ııund~'<qjccektlr. Yokaa bDkamet Ekınek nkllltıaı · ~·ok 
;-Ok rfca ederim, dedi. Biz-1 mn sinemada ~öz~~ yah t Kürsüye gelen ~ ·Retik ı MI& .._ tet&71 :peat lllr 9'61'1\ vaaede. Ark!. şıar, geÇeıt ıun milli korun. 
edecebeniz;. Hltfen hn!"• bütİın inceliğile görUfomiYeceğ~J Saydam lJU beYazıatta bulunmıarj t•~ a.... (Bra.-o llil9lert) Maaba. rn~ kanunun maddelerinin mUza _ 
1Şmeyin ... ben t~fft ediniz. 38ll yordu. tur: jlall '~ Jaepılj etratll aurett.. kere& mUnascbetly~ mul!ıtetif arka .. 
t kab8 mŞ? Fred Aster bu Hele ilk film tecri»>e&inde- 8CCJlli Baf'-eldllnaiı 't,.ede .,.de .._ l§tlr. hkat iN naüııaae • dqıarımız tarahndan ve hükiımet ta. 
deş ,.,.cısw• ~ şa.hsl • b r muh · · . ldu w "A kadS§lar t-1... . Ddllll eGyJlııen arkadatlanm l9elltl taranan Uade edildiği gibi buğday 
ıbW.yetli ve ~a ~ ~ ele- satırlar~~;~= ~ 8U 1ranU: JA~ ~ ~lımş olan 9!ell ~dan da a.pJ p;vlerl l§ft. lneVl\.lllllu ciddi ve ehemnuyetıl tedbir 
il. Böylelikle birbırlen.oden . • Ol Bıllilden ba ~· muvafık eh '-·- ~~r. Bunua tgla tere mevn tefkil edecek ma&lyette 
L temayilllerl ~ti~c kuv • Frcd ıtdn. aldörtliğll Jt6til; ~ıa. llti U?~ s.'ltm~ ~ mııhBulll· ~ ~ tıelin.r etmlt oldWD. om.uma rağmen bugUne kadar tısı 
"'or· bi tarafta AdeıJin ha. n baf'J"<Je dökWm.ilij. Falıa.t bira& ;,_~ t.atmkıl ..,..~- _...t .,.llMeUM ait Jtilrimla • 
r. • r e&Ai'r daMedebfli~ aeıBf.l§tJ. için hüktmıet dtiatı.. ~ ~ . -;:::. 8" # bu' .r km ekiıek ve gıdA bakntıtı'ıd.ııt h~ 
iri, öb6r J8Dda8 umu. . . . hususta be.ZJ k~~· .ast~ Zih.&t ftldll aıicada§ım 1 hangi bir l'ltıhrana ni&ruz bcllllllduAıı 
hiaıl olan te• ~~. liıtıı ~ bıtiıki Mr ~ılMfflde ba :Suntan heyeti _--_.._. a)ınakta,YS*. ~lar.., . mutaıea.ecı asta 'H.tit n Vel'itıde I& 
zaruret haline getinyord~ dis. de bu vehme kapudı. O tada.~ tinı. ~ arzedtet -.6-ete tqmdi• remeyiz. 1ata ı>uld dl tmnı 

lb- kl meslek hayat.mm art.Ik sona er. .......... Si.Ya O. n a na ren ar. 
~~t ·~yyar bando" ismi d ğint ea.nzyordu. Günün birinde • !lunwı .~nf' ~ !118k, taJt AbdllnU.- "her Etili (Çanakkale), da blhaCUm Old\lguöu gMljt\nit. ta. 

bir revüde gerek Aster ~<le!' Roccrse deni vandı: •"lriai pn alauşt«t-. .,;.ar~ Nacl l)e~ (&vaa>. tanbulun uınumı fıarutunı. ~ 6ı ~ 
ler gerekıie iw.Jk; bu i.ki k'. _ F rd ~ halk.'ll • ...., 'l'~ ..,.ıtt.;'QICotta <feJh&DJ hllkG.metc güne kadar toprak mahs\lllorl orısı. 
!b-b'iriWdeD nynlabileceklerini tutahil ~ b~ d :dir Bo .,,..... &Mü'l&lı -" .. . d ca~".~er, Damat Aftmım. hln 1stanbula tab.ril! ettiği mikdar, 

,_ 

<&, tarafı 4 Unctidıe) 

Japon Jeniz lebtifi 
.Japon lmparatorlısk 11m-.ı karar . 

g~ının deniz §Ubeat, dQn lı&at 16 da 
a.,atıdakl 'tcbt•tf ftC§retml§ttr: 

Fılfplh hava kuvvetleri b6kiyeleri • 
110 karşı 20 ve 21 llkkiınmdak\ b&'"3. 
taarnıztan esnasında, 21 A.mettkan 
tayyaresi tahrip ~dilmıııur. Bunlardan 
1 bUyUk tayyare dU1UHllöı11J, ' t;G • 

yUk tayyare ile dalla kUçttk H tayya. 
re yerde fll\ha edilmilşlr. 

Tebtıtae §lmlar ılAve edlli701": 
.Japon donanma.ama meuup k1l'YWt. 

1er, 21.~ llkkinun gecem, fidclıtW 1ı1r 
fırt.maya rapıen, Valı:eye llDcum et • 
mttıer ve muvattakiyetll Ylnıç _... 
":eu rı aı:ım11ıarc1rr. D&fmalllll 11111 • 

ka~metı lunhnq ve ada., dtlın ...ı 
10.80 da tamamen waı edilmJttir. 

.Japon flkıft, ba harek6t - _ .. 
llti mUlu1p lra.ytletmlfttr. ı 

Hongkongcla farpqrnal41r 

Hongkongda çarpi§maüııt' ~ M... 
mektUtr. rupaı;; k~ıılil!de 1ııll' dar 
al'Ul kaybct\tlmiit.lr, ,.._1 Halıjlıeit 
ndaafuin ttıe.rk~, Paıiütiı8l teıMl 
kaybedilen titr ment tn,tda lıMltt' 

~dazıarı t~ - 'elıA. 
mqht. 

Kovlun • Kantcia de~• ...-e 
yapıtan Çın bt.z11ktbi6. ).,...._ ... 
ırarmdıın ftongınmp bf1i .,..... 
gayt"etıcr '1Zerine 1*ii ....._, ,_. ... 
mata -.ıadltl d!afd~ • 
Maretal l'elMİlt ..,,,,_ 
Hftabı 
•~ı Nen mm ... Nt ı. 

yadaki Fraıma eiılrlei'lm İ'aiJ1ô it. I* 
m«*'l.j •crmtıtır. Jılahlpl mı rJlıfl& 
'ümfdlnın JUh\f'ina olai'id. IWıtiiaii 1 • 
ısıl'tertnı Noel g~ uıertbcl9 a~ 
rıl~ blr-lct'!Yı'f götııebleıMktell 9ıi1'ft 
'hlmlıınll lthar ctinı,tır. 
Mar~ı §U 91\iııeri ll&Jleııtlftiırı 
Almanlann tılt g1bı ırra- .ıtt9i'i. 

r,I memlelteUıattne iade eünell 19ıaııııau. 
uu hazarı !Ubere aıacaldanna haiWiit. 
Büg\\nllrt bir an ene\ 1felıbeet ip 
nıümk ln olan 1ler te:tl ~ c. 
rııin oıunwı. 

Mattf&l ~ lflllılmne betka BIC1ılı 
ae7 HA.'fe elmmti(ı ~ 61"'r bir 1MY , 
~ıra temas ey!ememJ~tir • t i ReVilıniln re~ ekQ eceıı fleY e · • ge1e9 _..,. 'l'tirkeı- "-ra kul'Bil>~ ,_ ttt,~• itaat dotnı :JllMl!ı.. :normal ?.amamara nazaran blr 'C'&aatl 

ila~ diye, pek fazla f~: ~ ::. Rocors de lttirit )'e VetiliJU8 bu tl~~~:üMaU.. tık edU-.e!" def!Mdftleı'lnlla dfı wt. auraak ~şl~i daha fenifti:· İki Uç Yunaniıtomfa eAmelt 
~ Ye Fttd Be Adcle, danı:. . ordu. ~ te§ekkür e~~ ff. re11 nı, ...._.. feldilinl beurte • ay evvel bôkQmet ·ve.lfks mevsuunu M•~ui 
•a ~ roller daha ver • edty 3 •urae daha ucuzı. \re etbt ~11 te~ıe wrpue ~mas ettntı,. e)c a1mca vilAyeUerden bazı malOmat 
8ilhaa8a Fred birka.c Jwmik N"ıbayet R. K. 0 ltı.mpanyaemm cağı sualinf sormU§ ~ ucuzlaneya.. deflJllll ~Yeı/U bOtoeye taYc14aı oL ve tetkikat ve bu ltkı ilgili bazı vesi. 

tlen tludne abnıştı. - ~rektörüne giderek ~değiş. •an llive etmiştir:• 'SrJerine §aı>o nı oıan'ıa... t köy l!eğ1tnıen.ıeruıe m4 kaJarm t~Iumiulhiı ıı!Nt t,ı. "ı.n. 
~-~yna.nd.U.a.n sonra, gıu:e • t rilorek tekrar >;_mhnuın~. yn.h~t Verg;Jer tenzil edıı. 1__., 'barılı blr .ebeb n.1'118 tt.a.. lama dıprdaki lnlka,ı neti~ kl, 
~·awe da.nanı m.ethet.Wer. ~-- ç*aa mı nca etti.. aslk oımas DlI? J!Q~. bütçedt e.-.Ur. • lllaaDı bnldbiletten rica bui va&aadq1ar tırmıara btıcuın ede. 
bunun dıpnda bir 19)'e daba Rejieör bumı kabul ~ytnce, H~ denk bütçe ge~ »tiY0 ':'1z ki ~L _ ' rck i.h~lanqdan fazla on bet glln-
çetiyoriazdı: .Frecf AstertD liYQdu doıafara:«: her~ean '? ~a.. lelir inene biltÇe aa....• !~1 Ye ..,;. ~Naci nı 'Derç TU.r'ker lük ekmek aldııa.r ve 110nra buJ!ları 

bir komedyen oldufu M bdar kenrusıue gii&terdiği ne• gj ırd getirecekler. ~~eri Yet .,., s~ leelM • ...._ otadfler. di1tftı halln~c yaptınb kunıtınak için 

ltaı)'KCSab y.eftl"6ft uıı ~liftfıtl iiaye. 
ain .. YllllU 1Mı1ki. Noel yofl\ısu ıno.. 
nuebetile ekmeğini çift tayın olirak 
alacaklar. lfga\ makılrnlan aynca hıll 
km en felur W bakaıan için yiyecek 
tem etmek Ozerc haztHtlt ysJt~r-
\lıt,. 

<*lmttı. zak.ete t~ ve 80N'l1 da veda rica diyorum bizi ~ııdf!e~deıl t "ltaia. ~ ltUntlta ~in Ti- ıırınlara göndordiier. On ~ güq dt>. 
l'Nd AIA« ,bJlt)e git. etti. ıar. --.._, bU3' ~ t::, ~ ~deft aldltı direk- vam eden bu buhrana biz a.ınbaıları. Bulgar aabitll!rine niıfar. 
arbdaslan bqma t.op. B'ır'mlkldet mnra, Loııdraya Si. Derç Tlı*er buj&... ~ ........... ~ ıı.. ıaoactaıan tenvir et. mızı açıp geni§ ,ekllde fırtiılara tealL Verilill 

' der~ '"len Dul" temeiUBt b r in• bQ1a tatlllk'tmln -.-:!.. ~fa .....ı~ .-rı-~~ olduj1111a &67lemif, mat yapmak sureuyıe berkesin kar. 
giUz kuınpanyoaı ile 01"Nr11~· Laı Olacağau .,ayıed k~ ,.ayQa.. ""lfJA,._ Myıe deVAQl etmifllr: nmı defi! baulaııııp.ı ~il d~ do- Alnıım nt.:ı. emuıt ı 1, Balkan aefen 
1:-dı. tevıu J§inc de tenıa. ~k 0!': Nil lt't! tııı.~atab Mlt1mlc1& mabte. yurmıık suret1J1e buhranı ortadan kal "'811

"
81"dtt ı\.ltnaıı ordusuna mlılllm biz 

Londta halkı, Jtendlsini çolt iyt Y•tl aydmlatırıasrıu ,L.etıe ve~ ~ ark11·3,..:.._~ ft Alld•rraDman N• drrdık. mellı:-rdt: butunmu olan b:ı.zı BuJrar 
kaTRrlam-şt~. Ve p.i,mdi Lech Kay. icıı r:ca etmifUr. ~at _.. olall ~ tanifmdatl l!llylen. Bu manızabmla ofkA.rı umumi;re)'\! Zftbitlerfne Füh?'t't' 'lt!lmmn. nilııuı -,er_ 
vcndJş unvanmr tasrya.n kızkardeşı MaliY• Vekilllı· kiti Ufll~eıin 'Ve motaıeaıa.rm ef. tunu aı?Albbok. ~M ki btitabdl ~· 
Adel, OllU, ı• def& olarM klDdl • Jı1aı )le V.-tl ,...,; ~ ._. -..:~ye ı.m.Nlm8da dal ı §Chriııc de veya herhangi bir veht~ ,.._;;::::::::::::::::::. 
einden ayn, Mhnede -ra.ı. fe.Y • ._ olDDU ~ ...... tM • bil~~- JAaadlr. Arlcadafo de halkın ihtiyacına kan mtkdarda ı 
blide aevindi. ~ aonalu 111alle ......, lifte~ ::;:.. ~ ~rcıunmı 'ft bQ)Gk feblr. ekmek '\'eritmektedir ve bunub aksı bti 1 

Fred Lonı:lre.dıı.ki tenuıilıeri esn.. 58Juna ce9aP VVll.ı..~ ~e-dok 1 t.eJJdlS ~~ llıUldb ha~ gilnc kadaı- vaki olmamı~tır ,.e bun..• 
llUlda Hoüvudu tamamen unatm111. ~tediktcm tonra ~- ol=~r.u ıeK ,f~a hububata el koyarken dan sonra aa sizin nıllzahcrctınız H ' 

t.u ki. bır güı1 R. K. O nun re]Uıb. . "Bımun ııeclceai ; .. dl .. krnı\l( rarnao'ct..;; be)'etbloe alm8Uf ka • bUkOmeUn aldığı ted9irlerle biç bir 
JtletcUI oluytırdu. Frecti:ı za • rlinden bir m•ktup aldı. tıyau .. .,1nda birnı ten~~ • .UIJI tıa' taOsttlliılln 'fe mUttab.. g'iln böyle bir hnl olmayacaktır. Bu 

1 

samJnıi ayü oyunlarına it• • "- Bon sana 80n Yl&ptığmıız lıvo~a ô ttnz.ili da.tı~ JAıJm gc en t t11nn muhtaç olduğu gı. h1.181111u tavııDlc mecbur kaldığımdan 1 
e<:ek \'aziyettc de,rildiler. fjlm.'n. tutacağzru aö.rl '11edim mi? l>eınC4 deıbldlr kj t' •'lfl;.c:ıı<br. da; gibi ~ §ekilde kendisine bırak dolayı s<Sz aJm19 INl\illU,fOt'\lm, 

Asterilı cazibesinin, muayyeu ~en ise, rolimU dei'ttirmcği, yı-. ~ kadar iaın ol11nııa '~~t~n~ !;_ ctt hl4: bt BSa. tohumlUk aususun. 
aka halk üıcrinde tesir'ni tıut tamamen orta:ian kaldırmak . ııu ve~ ihdası iJe u- u ı oıll&t;ı r tabdld yas ıetnU.rel"t'lk 

teeğ,.ni ~ Mr. 1 1 mı istiyordun ... Bu film o kadar öyıe bir ~y söyl~~Yacak. j ~;r1 1tada~llııı kendi malından dile. 
c~rkun klıe.r muhiti, Fred ~evild! ki, birço.11 ta.kdi ':iı.rla.r m~J.-- Diğer bir nokta ~ı~ıi"~dc ha k!utc:e~ ..!'.~bubatı kendisine bitli. 
n sanatmr anlry« ve sevi • tup '.'."3Z&m.'I. bk<lcn, tu gibi }'eni mı ed~ açıklrtf tıw •• - bil ti . • k- suıı --..wııı da katıuı ve ilan 

. Fakat aynı damlanb m~'""• fllniler yapmaklığımrzr iattvorlar." ııe suretle p.:apataeatrd-;:' ~irin: ct~ı ~ an.etmek JaUyorum ki 
tcz:g&btarle.rınr, daktilo- ( l'evam wr) cip sebcblerimizd• tar.ı.l 80ııe arze. :k ıçtn Ilı! 11butıat mevzuunda tohum 

... tı taitd!de ve ne du kanµnl 

BaAtı kara bir ben oarım 
tlünyoda 

ZAYİ - 7213 sloll tlumarab of6r 
clıİıyetname il<ı mua.yt'lno cU1.darum ı 
zayi ettim. Ycnl.sl.nt a18cağnndan es • 
kisinin hUkmO yoktur. 

Ortaköy Portakal ~ o.ku,u 99 
No. d11 w«Jfür ı·anl DtiıtıDfl 

Kanije· 
Muh~sarası 

n&mılc kemal'in .................. 
tiliB'iil)'lö ..... ... • 

KadRL Mllek. Stlfb ~ -
Wrk IOln tekrar tebaı +tm1111t 
.... ıötiab 

tlıilı. .. .... 
lıltftl ..... t'Alln ..... .. 

Yr ~hrtde 'llllQllOf 

-.. ---·--~ - --- .. 



,_ -- ' - . 
---.;:::.:.._-:=:;.- - -- ··-

. . .... '.' . rl.,~. . - . ·. 

···•~ı İkinci devre lik maçları 1 

28. 12. 941 truihlndc ye.p:Jac"ı 

lik ma~lan. 

Evlenme leklilleri: 
.,~ 

ramaktadır. Ta,.craya d<ı gidebiı!r. ! lstnnbuJ futbol n,ia'1lrC;ıııclan: 
(H.Ö) remzine mUrnc t Şeref stadı: 
* 20 vaşında bir nllc kız: \ <'znedar •

1 
Snnt 9 Topk:ıpı - Unknpan ha 

tık \'nndö:r.lUk ı;fbi, bir ı. nrnmakta. tem Bahnt~in, 8abahat~n, Ru ~n 
lrlı; ya••"*' 1 tart> i":rıtenw' ka 

~»•..,.ta Wrtık V' I!' en ıjnl: l"'flHt ) 

1'.\/LEX'l\lli T&.ı;Kı.n~~rd. t .. Al~A 
'\L'\, }';' 'l EH!\fE, l.13J. ISATI~ 

ı; bl ticari OJAtıl3cu h;ıb oln113"lln kU. 
\'Iİk fUuılnr pıun.."'ıı nt$roltırıur 

dır. Da!ctno bili • tRS.Oı renıztnc Saat 11: h ykoz - Sulcym:ırııw 
mtırtıcnnt. hakem Sami, I<'eıiclwı. Hoy tı. 81 

Evlenme teklifleri: 

. L ııcn!rı ıen kcluı:ıdan P''k iyi de ıı.t 13 1'nkS:.m - Saray hakem Mu. 
rece ıı~ m{'zun, Anndolulu b!r gene;:, uıffer, Zeki, .;ek'p, Sn.at 14,45 Ve. 
cok ehven ücretle, riyaziye, fizik. \'C fa - lst. spor. H. A. Adern. ~cl.i 
ı Imya dersleri vern1ckt<ıdlr. Posta pu. mi. Bülent. 

ı t Fencrbahçc stadı: Saat rn lı'e 
Ya§ 22. bo;> ı.so ıuıo 'iG, esmer, 

oly&h saı:l:. Jl.ı;e tahsilli. ayd GO. v 
ılrn. g1:llrll bir t:ıy, boyu \'C \'\lCUUU 

kcndlııile m.ıtcn:ıslp kumral snçlr, IY'
yaz ~nl!, temiz bir n•!cnln ıyı ter l>l, 
~örm~. JUVasrna ~ dı., iyi h Ilı, • ı 

ıu ke>yrtralt adres: Bc§iktn1' 1'.öyıç 1. ucrbahc.e - Altmtuö-, hnkc>.nı Ad- 1 
tıan E>Okt I• No. J2 tsl<cndcr Erkmcnr >-· 

nan, Müeyyel, M'ust.afö saat, 14,4~ marncnnt. 
ı:e mı •• leru":ı birinin tçn lto . Bcfi}ktaf Beyo~hı hakem Razi 

hir baynnlıı. cvlcnrn k •stcmcl,lcdir 
(N'.l\.} rcm7.:.ne mOracant, • 

::t 8~ ya;,ında nydıı. 30Cı 1 rn v.an • · 
lı, .oorbelıt meslek S3!ılbl l,70 '>oyunda 
SO kllo ~rlıg·ında, elA rö7JU, l:n·ırcık 
eaçlr, buğday renkli, sıhh!lUI bir lııı.y, 

yası: 25.4.0 arasında dul blr bayanla 
evlenmek lstemckt .. t!!r. (F:..P. ::sı rem 
zinc 1J1Uracant. - S2 

* Yll§ 30, boy l,iO, s::ı.rışın. 5ü l!rıı. 
elan yüz Ur ya Juıdıı.r aylık kazancı 

vl&n, li..lmseslz, mtısta.ıdl bir h:ı.yııt 

yapyan, bir b:ı.y, trmlz kalbll, knr"I>. 
ter sııhibl luz veya. dul bir bııynnla 
ouJenmek lBtemcktcdiı. (A. Ahml't) 
nmzlne rullı'llr..aot ~ 

;: 1:~ ;:s, boy l.69, k ıo i:.!, nyda 
ıoo llra. mn~t ye geliri olan, güzelce 
bir b:ı.y, 17.21 y&.§larmd..ı. gUzcl ve mun 
ı azrun, tipli. ciddi ve tcmız bir aile 1 Aldırınız: 
kızı !le cvle1ımclt istcıııcl{tedir, (Cıd ı "'3t;ıtJ:ı rcıııl.flcrl y:ınlı ol.ın o. 
28) remzin~ mUro.caet .• ~"* ı.myucnı.ınıııır.m uttnıtarııııı ı;clen 

::,: Yll§ 20, boy J,7:t, kilo 65, ıuvır_ ıncl,tupları lrtarcb:ıııcım .:den t ıııız:ır • 
ı:.ık saçtı, btlyilk bir tıcıırct.hanedc l1ol. tarı bariç) her gıın ~ıabtan öğl~·e 
ı?Un maaşla. çalı§:tn, bir gene, yliksek, luadar \ c ~at n t 11 ... nura ntıırrnıa.. 
hnyata alı§km güzel vücutlu, 18 ya • !arı, 
l'lndan ~gı. lıcr ı;1..ye ı;öğUs germe_ (O.R.K .• 072}{G. Mıne) ((.Mu.ha beratı 
ı.ıinl bilen, b!r bayantıı fevl~ıılMe blr (Denl:) (Krtrucşlcr) (35 Aydoğan) 

3Cbcple evlenmek istcmclttedlr. Jl'otoğ' {Menek 85) (l..cmon Y.) (İ" arıyan) 

rafla {Yılba~) remzine mUrncnat • 5 (Sadık 22) (S.E.) IJş) (PJ. 24) 

it ve İ§Çİ arayanlar: {Uçyıldız) (F.~. 33) tS. M. Klvcş) 
• ~çok kuwetli olan bir (27 F.G.) (H.G.E. 69) ı AnlaıJalım) 

.,enç kiz, talebe ıre bUyUklerc :tranım:_ (M.A.A) (Asn) (C.'l'. 20) (F.G.D.) 
l.'a, ccncbllerc de t.tlrkçc öğretir. !ı;. (Fcvkntl\da) (Akyüz) (Krizantem) 
tlyenlcr ŞL5ll iskele .eokıık No. 18/:: t OK.) <L.K,79) (Emeldi) (T.P..B) 

(İmıe.n l.\:.':ıı4)(:?7 1".A.)(Balın.r c;lçeğıl le bayan Günscliye müracaat. 

Nt.~det. Rıza. 

IST .ı\NSUL BELEDiYESi 
ŞEHiR 

tl\iırmtı TIY ATROSU 

ıdııı·,ıı ":::;~:~=:=·~ 
ltIDl CEZA 

$ 

il O K 1' OH 

HAFIZ CEMAL 
"LOKMAN HEKiM,, 

Senelerce resmi dtılrelcrde leva. (S,T. : {H.:-:-. ) (Glh"c.ı) tPcm !! znrn 
zım §e!Uğf ve muha.sebecillklerindl! (İ. OstUnalp} (Y. Akınl !Muammer) 1 Dı\HlLtn..: :\lt)Tt;Jlı\ ·ısı 

Dhıuıyolu ıoı 
:al!§illI§, tanhhUt iş! yle, muhasrbe AÇIK KON"U . ,l.\: 
,ıertnde oldukt.a mUm rcsc peyda et. (Bayan (19 tcsadilfJ \c (Üç .X) 

ı-~. nz ço'. c:....ıttı'o yazan bir bny, adresiniz olmadığı için llft.nmız n<·~ 

esmi ,·cya. huaufi! mUc~lerde il} a. redllmcdl. 

~.Jet Oemiryollan •e Limanlıl!rt l.Wzx 
Umum idareai ilanları 

Mu.hamntt:G b~ 1 it (18!100) Ura olan 3000 kilo ltill~ lmr~un (5.1.94:?) 
paz.ı.r~ · ı ı;UnU C3at (13.30) on be buçulttn Haydaıp~adu G!lr hln'l«ı da
hillnrlekl liomlryon taıafmdıın lrnpau zarf usuıııe sat.m nlmacaklır. 

D:ı u e glrınel~ is ·enlerin (Hl7) lira (50) l:urufluk muval•kcıt tem . 
nat, ununun tayın et ğl vesikalarla teldlflctinl muhtevi zarflarını aynı 

.. un at ( H.30) on dört otu·a kadar koml,.;yon rclıJJ!l;-lne ''erm~J.-rl IA. 
zımdır. 

Bu !~ ıııl Rıtl'tnamelcr ltomicıyondan paro~cz olarnl• dağtılılmnlüadır 
(11280) 

Kazanç Vergisi Mükellefler inin 
Nazarı Dikkatine 

:,:,5.6.Tcl: :?!!Sfı~ 

25 lLKKANUN - 1941_.., 

BAYRAM ıe flLBA$1 1--tEDi fESı OLARAK 

VtŞt E 
Ç'~EK 

PORTA AL 

ve SiPAHi 

MANDALjNA 
TURUNC 

BEYE-NDiK 
r~Af\E 

NUZ 
ALTIN 

SAMSUN 
ÇESıl 

BOGAZiÇi 
YENıCE 

SERKLDORYAN 
BArRAMADEN 

GELıNCiK 
SiGARALA ~ iNi 

TAVS YE EDER 

İslar.bul Defterdarlığından: 
!{Uanç 'l:crı;il rbin ildnci taksit tediye müdd0 ti b!rincıkılnun 1941 ayı• 

dı.Taksitlcrtn lltrdc ',o 10 zn.mll •e icra yoluyla tchs:llinc msh::ıl ımıma• 

mnk llure ~:rın r.ıUkellcflerln \'Cr.;i b<>rçlannr bu ay sonuna ·aclııı ooğlı 

oldukları maliye ~l §Ubclcrino ödemoıcı·ı 1lcv. olunur. (10818} 

Türkiye Cümhuriyeti Merkez Bankası 20~12-941 vaziye 
A K T t F - ·;;;- P A S i F urn 

&limiye askeri .atınalma homi•yonu ilônlarc 
80 tan KOkkömltril Kadıköy Ga;m:ıne&Jııdocn '.Maltepe Atı§ okuıu 1 L,la. 

!arma pazarlıkla. nııklcdilcccktır. Temlnatı 72 llro olup pnza.rlıg-ı 25.12.CH ı 
cumıı. gUnü al 11 de &!limiyedc koml.!yonda ynpılacaktrr. (IH~:?) 

:r :.; ~ 
Apğıda adları yazılı ycml~r satm nlmo.cııktır. S:ı.tanl:ırıo S::linıiycdc 

se.tmahna komisyonuna 2'3.1?..DU ~hnl\ sse.t 15 ten ıtlooren bir lıftn mUd. 
dett<J h~rg{ln mUracaaUım. (11453) 

Kıı.p1ır.:ı. 

Bakin 
Filt 
l{uşycmt 

Darı 

Şeker pancan 
Havuç 
"l:'er clmıun 
Duro. 
Pamuk t ·umu 
Ayd~ği 

kü • Si 

Susam kQ:ıcs! 
KC'ı;i boynuzu 

l•tanbul Defterdarlığından: 
Toprak to\"zı komisyonları ln yaptml k uooı ad t do~. \, enak 

sandığı l2.l.!li2 p<ımrtesi g1ln'ı ınıat 1i t D rterdııı lıkta ınU~kk!I l<O· 

ml.syondıı. açıl. ('IUJiltmc ile lh~lc cd~I CC'ktır. Keşif (7!!0) lir teminatı (60) 
liradır. Itcsim '\" husus! ııartnamc«i M ili J-.mlllc o!. Onclı knlemind" rrorUI•. 
bilir, ('i H29) 

Türk Haua Kurumu Deof'di Şubeıirnlen: 

'Su .sene Kurban bayraınmoa Dcı;ell şubcnıw:c: toplanacüıo; :ı:urua.ı de 
riıerl 2G,12.Ufl brihinc ıiısUıyan C.'llma g(lnll nçık tırttırrnll\"i\ l•·~nulıı.rnk 
\C pc. !n para tle •tJlacıı,:;'llldan ısteltlllcrin pey !!Urınek v"' ıu·t:Yıc.mıf.' .. in 

•"'i'n"'k il!JCTe De clf şnb~~Jle mO~~tİlt-n il'\-ı O\U!l•Jr. (11341) 

1\aııa: 

Altın: Safı kllogTarrı 

Bnnknot 
Ufaklık 

7'!.60.J,I i'! 

n· hl!deki ıultabirl<".r: 

1'ilı li 1, rn. t • • 

uariı;tcki l.\luh·ıbirler· 

Altın: Satt Kilograxn lM41.0S:S 
Altma tahvıli kabil scrbcı:ıt Dö\". 
Diğer dövizler '\"C B<>r<;lu klliring 
bakiyeleri 

lla:dıtı• 'l 'nlJ\ill ri, 
o nılı men evrakı nakdiye 
l:arşılığı 

Kanunun S ınc. mad ıcrtnc 

tevfikan Hazıne taı t1Cındar vak 
tcdly t , • 

~ııedat ( uı::cı·ını: 

fıra• I srn tıer 
fo:">haıu 'ı• Talnilııt Oliulanı: 
o~ruhtc d 1 n evrakı mık
dlycnln I< ~ılı~ı c ham \0 

• 

ı t<ıhvılfı.t (ltıo • ktymctle) 
ı s r' ~ • "bam ''e tııb\•lllı.t 

\ \ nıı,,ı:ıı : 
AIUn \' ıuvi.ı. Uzcr!n vaas 
·ı h\ ıı t Uz rwc :wnn 
Hazineye lus:ı ' cleli avans 
H112.1n<'yc SS50 No. ıu karnın ı;öre 
rı<'ılnn allı k • ıllltlı v n 
Hl,.. .. ı-daı l ır 

'lı•hlt•lil 

0:.rıuaye: ııs.ooo. 

i:ıtiynt Akı;~i: 

/\ di \'C fcvkaltı.dc . . 102.12; '>()4,67 

IS.22 .163,60 
'718.00.S2 J l 6.063.ıtG9,8!.1 Husurt . . 

;!t:t.159 tıı.; 

13.279.567,90 -.-
61.771.898.!). ' 54.461,84 

21.761.:;66.- l81l 1ıııı .,,,. -

feda\ üldekl U!lnkııotıar : 

Deruhte edilen cvnıl11 naıtdıye 
1'o.nunun G-B t::.cı mııddelcrınc 

tevfikan Haz:ne tarafmdan vııki 

tedlyat 
Ocruhti? edilen evrııkı nnkdlyc 
bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın o!aralt 
u ;et.ec tedavUle ,-nzedile'l 
ı~eeskont rnuknblli 1111.vetcn tedıı, 

vUlo vazedih:n 
Hazine~ yapıtaı. altın kar§ıltklı 

nvnns mukııbllı 3002 No. ıı kanun 
mucibine ilAvcten t~nvUle \'a-
zedilco . . 

SOIJH2,tM ',89 "IB\'DUAT: 
'rurk L.ıraqı 

l A m. Safi lı::il?gram ' i,l:iO 

S8S r\o, hı Kanuna ~öre hvJ:le)e 
ı cıtan ınanı; mukabnt hl\"d1 o •ı-15.2'.!6 UGl.ll" 

8.1)!)8.45l. j} 

ums!J.t l 

51.:.ı2s.u6,G, nan ultL-ıtar: 

i .SOS.<ı!:l'J,-

1 
1 s; .500.000.-f ı ;s.:mı.c,,.>.ı>ı 

4.li00.000,-

l ___ ._ .. _cn_6_'.88-8_.6_ .. 
~. 734.2r<>. 

o ($§3& 

Snfl Kilogram 55.Ml .tırn 

Dövi:: l'ımhbildatı: 

Aıtma. tahvlll ka~U dö\'fıı:lcr 
Diğer dovlz!er ve aıacakıı 
, '• g ooklyoıcri 

Muhtelit 

1.111. 

7.8%2.GlD,1. 
6.000.00IJ.-

1;>8,7t8.MS.-

: ı. '76-l.266.-------· 
136.98-Uın,-

n.000.000,-

·~.000.000,-

ı 14,500.000,-

9%.6S8. '791,lji 
ı.:U.'i8%,<I 

78.1%4.16'7. 
______ , 

- .-

VelcO.n 

1 r.•nınım ıu:IB tarihlndl'U iliı.ıun:a. & .ıınfo hıu,ıH " • Alı n İİF.erhıt• R\IUJ<o "/O ıı 

518.48U9l 

71.J.U.1~ 

880. '784.20J 


