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Avustralya 
Meselesi 

Hüseyin Cahid YALÇIN 
Jaı)onlar imdi Avustnıl) a~·a lıi!. 

cum edccelder mi, ctmlycc('Wcr 
illi? Jaon knyn:ı.klnrmdan hum~ 
leye (lair hlı;blr haber :.ıunıyor. 
l alnız, Jnponlann A\'ustralya.ya 
Yern atarak onlan knııdınn:.ı.ğu. çıı. 1 
lıı:nınınrı A vu tralyayı miıt Lelik.. 1 
lerclen ayınnak \'C Japon nufuzu 
altına almak istediklerini ~Upheyc ı 
Yl'r bırakıruynca'k ~ urctte göst.er. · 
mi::ıtir. :Faknt Avustrııl3adan 1ılç 
} üz bnlıunayınca, z\ ,.u,.tmJynya §'1 

lill'ada a.<sker göndererek bu kıt.a3·1 
da istilaya kıılkışmıyac:ıldar mıdır, 
Yok a hekliycccklcr midir! 

Japon geneUmnnayınm durumu 
nasıl muluı"tı:cme cttlğlnl, blllıassa 
gayesi ne oıaut'llnu kestinnek bit-• 
tabi kabil doğildi~Fit.kat A,u ... 
t rul;\'n), zabtetmek fikrinde İS!! bu. 
na biran C\"\'Cl tcl1ebbiis e~i mı·. 
'atrnkryet ümitlerini kun-etlendl
l'eblUr. ('ünkU \akıt ~cçtikçc A. 
'll'St rnlya hem <lnlıil<le miidafaa 
te~kiiatmı ilerletiyor, hl'nl Amcrl. 
kntlan imdad nlml\k lml\iinını b:·. 
lu)or Jıı.ı)(m)anın blitün kun·eWc 
llindiı;tmıa s.'lldınnadan Çine yük
!enıncden evvel nJsbet.en dııhıı. lrn
J:ıy gl.irilllcn ,\ vusb-a'lyn mcscleslııi 
halletmek ıstJycceS'i alda gelebllir. 
tlabu 0 A vuc;tnılynnm ileri mev. 
tileri sa),ıahilccelt ndnlnn istilaya 
kalkması n ıl Avustralyayı r;imcl'. 
üen zabta. te5Cbbüs l"tmis olduğu 
ı11an11,,.mı bile ırnclc ecleblllr. 

A' 11 tnıl3nlıbr pek haklı olarn~ 
c e Jiı şt.adırlnr. Onlar memlekctleri
ıılıı Jınkiki miiclafııa.sı nasıl obblle. 
ee~-inj iyi a.ıılrunıfja benziyorlar. 
nüsmanm hn1Jrlıklarmı bitirerek 
lut;aya gelmesini beklcmekt~n e 
kendileri dü nınna tec~niize_ g~. 
tek fenn ihtlm:ıllerl önlemeg~ ~-
!ı .. nıal, münasip göriiyorlnr. Şinı -
M;\I halde bu pliınlarmı tayyare 
hücumıan yııpm.nkla tatbika b:ışln. 
ını lardır bile. Fakat. kti.fi tayyare. 
lcrj Yar mıdır ve Japonlam karşı 

ri üınkUn taarruza geÇebllmCle m 
ntUdiir? lUulıtaç oldoklnn ynrdnr. 
la., alm:Mlıklan tarzedilccek olur~ 

bu un.Here mü bet OO\'llJl ver. 
trıek imkilnr yoktur. f ~ 

A \"u tralyıınm bir Japon istHa. 
ıırna maruz kn.lıp kalmn.<lığı meS<". 
;etslnclc bizzat A vustrn.lyalılnrm ne 
tlüşUndüklcrinc gellnr.e, onlar A
' ııstralynnm pek yakındı:ı. Ja~n 
hiienmuna uj:;rrnyacn.ğı JeJıinde dort 

bep gö terfyorlar: 
l _ ?ılütt.efiklerin ilerde. yapa.. 

C8kian kati mutuıbil hiicunı ıçln ,\. 
'1ıstraıya bir ü olarsk gösteri'. 
llıi<ıUr. Blna.ennleyh, biran en el 
trıUt:tefikleri bu üskn mahrum bı
t'akın:ık Japonyıınm menfaati icn. 
tıındıuıa 

ır. 

2 - Japonya Hind Okyanusunu 
lllUt'tcl°ı'klere • kap:ımak iı;in Avu--. 
traıyanın garp snlıllindc bir üs e'
de f'tmck ihtlyncmıhıdır. 
r· 8 - Pao lfl~rfn bu tarafı mütte
ıkler l\.in bahri bir ü · olarak Sid. 

Q • • 
.eYın Singapunın yerine geçmesı 

lı12ıındır 
4 - • A, ustmlyayı Y.tıJıt.ctmek 

'1~Ponlar lı:in bir prestJj mescloısi· 
flı r. 

Fakat dl;;.cr t.arnftan Avustra'. 
Yıı "' · nrn .Jııponya fı;in çok çetin hır 
~evız teşı.n edeceğini gö teren dört 

elli buluyorlar: 
nU l - A\'u trn.lynda mühim yerli 

1 fu çoktur. Dlnııcnaleyh Japor. 
ar be lncj kolun yardnnmı bulıı. 
ııu Yıu~lda __,. 

2 
nıır. 

le< - Japonlar lll• defa olarıı1< 
lufUi bir tanrnız ile karşılaşa.. 

caı,ıaraır 

~1a3 - Avu trnlyıı. ~ol• ~n!sU.r; 
la tayaya, Ponnayı:ı., Şarkı llındı··. 

Ll1a ben~eın .... 4 ..... 
k - Japonlar Avu traly&da 
, eıtdı bildikleri ve istedikleri tarz

~ıı. değil, Avustrnlyalılann 1 tcdik. 
beri tarzda muharebe etmeğe mec.. 
t u~ 0lacakıarı için galebe Avu~ 
~Yahlnrdn lmlnealrtu. 
be~· tnUtalealnrm kuwet ,.e isa
l 1 ınuhakcnıc etmeyi okuyucu. 
;l'lnıı7.a bırnlnyonız. 'Durum ~u. 
l .. ur: Avu tralyn.lılar <lüsUnliyor. 
··rnıh a. 

d • tı nkemc edh·orlar ellerin· 
en ı "' ' 

1 ı;e eni ~ pmnğa &Zll'letmlş bt•. 
ıınu~·o 1 

'

. • r ar. J&Jl()nlar susuyorlar 
'ilf'arla ·t · ' lar ~ ınyorlıır ve haz.ırlanıyor. 

• 

Çay ve 
1apıla 

Perakendeciler yeni zamma göre kar 
1 hadlerinin arttırılmasını istediler 

! r.AY VE KAHVEHANELER iÇiN 
YE,Ni TARiFE HAZIRL NI OH 
Ankara, J8 (A.A.) - Bnşvekllct 

ten tebliğ edilml§tır: 
ı - Koordinasyon heyetinin 300 sa· 

yılı kararı Jle 19.3.942 per§embe gU • 

Viyazma 
çember içine 

ahnıyor 

nünden itibaren her nevi çay tiyatm:ı 
kiıoda 750 kuruş ve her nc\i kahve fL 
yatma kiloda 300 kuru§ zam ynpılmlf 
tır. 

- Bu suretle bulunacak yeni fiyat
larla çay ve kahve satışı 19.8.H2 gU. 
nUndcn itibaren serbesttir. 

* :Ji. • 

Bir fogill7. ağır bombardı ruan tayyıırt~lııe ylikleııımek lizc.nı nakledilen torpiller -o-

Yukankl tebliğde ı;örllldUğU Uzcrc 
hUJromet çayın kilosuna 750, ko.hvcnln 
kilosuna da 300 kuruş zam yapmış bu· 
lunmaktadır. Çay ve kahve lnhlsıırn 

tabi tutulmayıp satı~ı serbest bırakıl. 
dığ:ı lçln perakendeciler bu yeni fiynt. 
ınr üzerinden kendllertne ne mlktnrd:> 
me§?'U kll.r bırakılacağını öğrenmek 

n 
A eri an ve 

Anstr~ıya bava 
vvetıerı 

Japon 
donanmastna 

Almanlar 
Moıkovanın muhasarası için 

biriktirdikleri bütün 
cephaneyi tüke'Lmişler 

lUosko\'n., 19 CA.A.) - Sovyet 
t.u.rık \'e topçusu Staraya füısya.da 
Çember iQ!ıne almmı:J olan 16 ncı 
Alman ordusunu lahribe devaını 
etmektedir. 

(De\'IWRI S üncüde) 

isi HükQ e- Muyaffakiyetli 
.. I . - bır baskın 

e~sur _e ın yaptılar 

Halen en ş_iddetli muharebelerin 
ooreynn etmekte okluğu Smolensk 
cepheeinde Almanlar Sovyet or • 
aukı.rmm iki cenahı tn.rnfından kıs 
kaç ir;ine alınm.:ı.ktn ol1m Viazma.. 
yı muhafaza etmek için kiltle hn. 
linde taıkviye kuvvetlerini harbe 
90lrnıa.ktad1r.!ar. 

Lord Halifaks 
Amerikahlara 

hitap etti 
--0--

0rtaş 
vaziyeti 

Bu yaz tebliğlerde 
mühim yer tutacak 

dır ı 
2 kruvazörle 
bir: muhrip 
batzrtLdı 

Almanlar Vi.a.zma.dıı. geçen son. 
baharda Moskovımm muhnsnrn.ııı 
iıcftn toplazn.ış old uklıan cophnnele· 
rin hepsinı tüketmişlerdir. 

,. 

ingiliz tayyarecileri yanllşhk 
yapmışlarsa ingiltere tazminat verecek 

~ovyet ordul!lnnın ha.reketk 
bulunruı ve Viazma üzerin.o kapa •. 
ııoca.lt oln.n fld ka.nil.dı Alman hat. 
larındn derin gedikler ~lıı.rdır. 
Bu •nırctle Ruslar Viazmanm şima. 
tdıde bulunan ve Moskovaya hU • 
cum için Almanlarca. çok mühim 

-<>---

Elverir ki çok 
yamlmı 

olmayayım! 

Ankara 18 (A.A.) - Resmi Tf'bllJt: 
Ingiltere bUy\lk elçisi bugün· harici-. 

ye vekAletlne gelerek MIIl\.Bm bomba· 
lanması hll.dlsesi §ayet lnglliz tayya. 
rccilcrlnin b1r yanlışlığı neUccsi vnkl 
olmu§8R, ki bu lhtlmnl flk bakışta im. 
kll.n dışında addedilemez, lngiıtere hU. 
kümetlnin, icap eden tahkikatı dcrln. 

Taymisin bir makalesi 
il 

Basra 
körfezinde 

Almanlarla Japoo
ıarın birleşmesi 

hakiki bir ıeıa et 
olur 

Londra, 19 (A.ıi.) - Tını-es 
gazetesi diyor ki: "Ja.pon~~n~ 

1 ..Jid Okvanusundan Bası a korI.-. 
zine aoğrı.ı hareketinin Alman. 
yanın Kafkasyara ve oradan ce· 
nuba doğru hareketi ile aynı za. 
manda olacağı anla§ıl,maktadıı. 
Almanların .Japonlarla birleşme· 
!eri hakiki felaket ol~b!lir1. Buna 
imkan bıdakılmaması ıçın ler ş~y 
yapılmalıdır ... 

-Birmanyada 
Şiddetli muharebe
ler tekrar başladı . 
Joııc1ra 19 ( A.tU - Y~~ı 

4 

\ B. ıı"·ada Q!U· Delhi raayosu, !rma J " ı:ı 
detli muharebelcrın tekra; ~. 

v h "-" vermekledır. a 
Iadıgını a..,.,r h .. wn ettikleri 
ponlarm bfhcadd.u~ nehri boyu 
nokt~l~.r rova. ~u ve Manda· 
ile butun rroıne Y' 1 v d 
lay yolunun bütün uzun ugu ur. 

Emniyet 
mensuplarına 
Bir nefer zam tayını 

verilecek 
Ankara, 19 - Emniyet mensur. 

ı.a.rma da bir nefer znm tay,mı ve
tHmesi hnk>kındıı Da.lılliye Vek~ -
ll3t.i bir Jfı.yilıa .hazırlamış, :r:alıye 

Vekaletioo vermiştir • . ' 

ı~tirmek hakkı mn.hfuz kalmak Uze
re, şimdiden Türkiye hUkümetlne de • 
rin teessilrlerlnl blldirdiğinl ve yanlı§. 
lığın tahakkuku halinde bu teessüfe 
şayan kazadan zarar görenlerin zarar. 

-<>-

Her Upte 20 gemi de 
hasara utratıldı 

tarını tamire amndo olacağını tebliğ ı I..ondra, 19 (Radyo 7,15) - Bu sa. 
@tmlştlr. 1 balı Vaşingtonda şu resmt tcbllğ ne~. 

Avustralya 
etrafında 

lki Javon 
filosu 

harekette 
buiunu9or 

General 
Mak Artur 

Bir milyon as ere 
kumanda edecek 
Sa.ygon, 19 (A.A.) - Pasifik 

redllmiştlr: Müşterek Amerikan, A. 
vustraıya hava kuvvcUeri Yeni Gine 
nclnsmda Salıınınuro limanında bulu • 
nan Japon donanmasına taarruz et • 
mlşlerdir. 23 vpur batınlmı!J, veya 
huara uğfatılmıştır. 2 ağır Japon 
kruvazörile bir muhrip batırılmıştır. 
ı ağır kruvazörle ı muhrip, ı mayo 
tarayıcı geminin batırılmış olına.sı 
muhtemeldir. l kruvııZÖr, 1 ~uhrlp, 5 
nakliye gemisi ağır hasara uğrnmı§tır. 
Dahıı 5 gemiye bomba.tar isabet etmiş. 
Ur. 3 deniz tayyaresi tahrip edilmiştir. 
Bu akm yalnız ı tayyareye mal olma§ 
tur. 

Vaşington, 19 (A.A.J _ .Mak ArtU. 
rUn Avustralynya vardığını blldlren 
salı gUnkU haberden hemen sonra 
müttefiklerin Japon kuvveUerlne kar. 
§1 ilk ezici hava muvaztfenycUnl ka • 
zandkla.rını bildiren dllııkU tebllğ, en. 

< De\'amı 8 tinrilcle) 

--~--~o·------~ 

Hayfa ile T rablus 
arasında 

batı cenubundaki müttefik kuvvet Yeni bir tren yolu yapılıyor 
ler kumandanlığının Mac ArUıur 
tarafından ele alınması, Avustra!· : l...ondnı., 19 (Alt\.) - B.B.O: 
ya cl'kfi.n wnuıniyesinde istisnasız Kahlreden Röyter a:fansına blldlril· 

(Denmı S üncUde) 

Bflr Fransız ve 
Polonyalı paraşlt

çller birlikte 
çalışıyorlar 

! 
Londra 19 (A.A.) - B.B.C: 
!ngilter'e.nın Vaşington elçisi 

Lord Halifaks, dün akşam Ameri. 
ka halkma hitaben radyoda bir 
nutuk söylemiş ve lngiltercnin 
harp g-ayret:ile bwıun bu sene için 
de ihtimali olan gelişme.sim göz. 
den geçirmiştir. Elçi demiştir ki: 

Londra, 19 (A.A.) - Aylar- ''Orta Şark cephesinin c;.'ıemmi· 
dnnberi Hür Fransrz gbnülhi pa· yeti üzerinde bilhassa duracağım. 
ra.şütcüleri Polonyalı paraşütcü · Orta Şark vazlye-tinin bu yaz teb. 
!etle birlikte taJim görmekted!r Uğlerde mühim bir yer tutacağı 
ler. Son zamanlarda birçok Fran- 1 k<truıntindeyim. Elverir ki ço1t ya. 
sız ve Polonyalı subaylar, talim nrlmış olmıyayon. Bu cephede ya. 
müddetini bitirenefraam yaptık nm milyon milıver kuvveti harp 
tarı bir törene iştirak elmişlcı· dışı edilmiştir. Bu başanyı temin 
dir, Pamşütçülerin komutanı . eden kuvvetJere binlerce mil uzak 
söylediği bir nutukta, Hür Fran· tan malzeme gönderilmekedir. Bwı 
sızlarla Polonyalıları birleştiren hın tnşıma.k için 300 gemiye ihti·. 
büyük doı;tluğu belirtmiş, para v:ıç vardır. 
şütçülerin memleketleri için çar Mihver, İngiliz ordusunun sava. 
pışacak olan ilk paraşütçUler ola· şa faal surette iştirak etmediğini 
cağı ümidıni izhar etmiştir. Hür iddirı odi~·or. Bu propaganda a.:ıı. 
Fransız komutanı hür bir Polon q·r.dır. Brıtn.nya kuvvetlerinin ug • 
ya olmadıkça hür bir Fransanın radığı znyia.tt~n yüı.ıde ye~tcn 
yaşayamıyacağl kanaatini ifade faz a.s:m tngihzler teşkil. ed.~yor. 
eylemiştir. (De\'l\IDI s ÜD('lKle) 

Cezri tedbir er 
ihtikar mevzuu olan mallar normal fiyatla 
sattırılarak parası bankaya yatırıhyo~ Wr memnuniyet uyandırdığı gerek diğine göre, Haytayı, Bcyrut ve Trab. 

...::anbcrrııda gerek Vıışhıgtonda lusşnma bağlıyacnk yeni bir dcınıryolu 
söylenmektedır, hızla yapılıyor. Inııa i§lndıı çok mık. 

Mac Arthur t.o.kribcn bir milyon tarda cenubt Amerikalı mUnendisler öoloe ia~ nıüdUrHigü, Mil!i 
kı'ı::ı·l.ik bir Avustra.lyn ordusun:ı birçok tecrUbell i;ıçller kullanılıyor.' 1- " k ,. ı dı' ;;·ı ..,.,. 

bibini adliyeye teslim etmekle 
beraber ticarethanede bulwıan 
ve ihtikar mevzuu olan nmllatı 
normal fıyatla satırıp bedelini 
bankaya yatırmağa karar vermi~ 
tir. 

"' "orunma ·anununun .: ı:. ·QU 

kum:ında edecektir. Bu bir :nllyon Hat evvel!\ Altdenlz kıyıları boyunca iahiyctlere dayanarak yüksek fi 
a,qkCTe, Birle11lk Amerikadan gelen gitmekte, sonra lçcrllcre girmektedir. yaıtla ~atış yaptığı tesbit olunar. 
tn.kviye krtnln.n inzbnam etmekte. 3 bUyUk tUneı açılıyor, köprüler yapı. herhangi bir ticarethanenin cür-
dıir. ' lıyor. 

txı.ümeşhut yapıldıktan sonra s:.-
Bununlıa. berabc~ Japon tehdidi ~~~---~--~~~~~------~~~~~;::.~~.:.::::....:::::.:.:.:::....:=. 

günden gUnc daha belli hale gel: 
nıC'ktedir. Şimalde Japonlar, Yeni 
Ginenin şimal &a.hillnde muhtelif 
r.oktalara yeniden asker çıkarmış .. 
J.ıırdır. İhraç fil.osuna mUteaddid 
kruvazörler. birçok tayyare gcml. 
leri, daha n.z tonajda 60..80 gernı 
d!ıhildir. 

Lae'den e Snla.ma.oadan ha. 
-:-eket eden Japon kıt~. Port 
Moresbyye doğru ilerlemekte de • 
va.m ediyorlar. 

Avustralya k.ıtasmm batısında 
diğer bir filonun meveudiyeti ha

(Dcvaını S üncüde) 

dinleyelim : 
~ ıwı L'-2 -

Esnafı -- -
Fırıncılar, şehirdeki · fırınların 

çokluğundan şikayetçi ! 
Halbuki bir milyona yakın nüluau olan latanbulda 220 
fırın var. - Fırıncılar da kooperatif kurmak istiyorlar. 
Fırıncı ve havyar! - Esnaf kongreleri dün sona erdi 

(Yausı 8 ilncUdc) 

Bu cümleden olmıak üz.ere, dün, 
Kasımpaşa.da 4 nuroaradtı. kö 
mürcü Emrullah 13 kuruştan 
mangal kömürü sattığı için ~ti . 
kar suçuyla yakalanar~ adl_ıyc 
ye verilmiş, mallan. bölge In§C 
müdürlüğü tarafmdan satışa çr 
karılarak parası bankaya yatı 
rılmıştır. 

Vali muavini Çatalcaya &İtti 

Vali muavini Ahmet Kmık, tef
tiızlerdc bulunmak üzere Çatalca. 
ya gitmiştir. 



! 

ONUŞMALAR ımnm Milli Şef'in 
heykelleri 

HAl)iSElEI< 
"l'AİRllH 

-<>--
Belediyece heykeltraş Kayak sporuna 
Bellinge ihale edildi Gazetecilere Macaristan Avrap;.ya ............ ...-............... 

Kestaneye Dair ••• 
···-···········--ue .. -..... _ 

. 
' . 
! 

Kestane bilmecesi - Eski bir nark defterinde kuta. 
ne - Tiirk lii.gat.inJe ke•tane - Kestaneci ve kq müj. 

desi - Kestane ve tiryaki - Şeytanın terazüi . 

i 
1 
i . 
: 

latanbuı belediyesi. wm Şcl tnönu. 1 1 7 k ,...._,_I Urdller 
nUn bUyUk blr heykellerini yaptlrt •• v erzlece Ve l sviçreden ... -. er ge .. 
mağıı karar \"crmf§ v.c bu hususta ya. "' Ru yada kış ycoiAtn hızlam]ı; 
pılan teklif umumi meclis tnrafrndan K. artlar / thalat 1staııbulun .~U~lt noktalarma ge. 

·-· .... ·-----·-.. ••••••••••• ... ••-•,•••-----™ kabul edllmiJU. !:Cnlerde du~ ,.e 3urada bun.da 
Haber verildiğine göre Hcykclln ya. o biriken kar, §imaldekt soğuğun 

pılması 00 bln liraya gUzeı sanatlar Nizamname bugünden Ofis ithalat müdürü buralarn. Jmtl:ır ~ılaıı mi.'lket par-
nkademl.sl profesörlerinden heykeltra§ itibaren meriyete girdi lıvi~reye gitti çalnrıdır; onları görünce ajansla. 

Yazan : Reşad Ekrem KOÇU 
Be yıl, J'cstane biç leme· 

dun d<.>seın, )eridir. Ç-0-
rukluf:-umd~, l~cstaııe kndar bilme
' e~; de ı;c\·erdim: 

ı>l nedir kim bindfr a.nm n~teri. 
CümlC' fi.lem lez7.Ctine müştcrj, 
t :iydiği k:ı.ftan knra, gömleği sarı, 
dir nıınsı var yüz ya.,cunda kocaXa· 

Dağdan gelir t.a.}tan gelir, 
\!eşin donlu en!f;itcm gelir! 

n! ... 

onm aıokcri lı:ırekctlcri tenkit e- Belllnge ihale edllınişUr. Heykel. iki rın haberlerini almadan \azfyeti 
tlerlennis: ''l..ok 1nlan yerden 1ıu.. senede ikmal olunacaktır. Şimdiki ta.. Ankara, 19 (TeJefoala) - Mat• Ticaret Ofw Umum Müdürü ile öı;renmck milmkündü. 
<·um c-tmcli .. Fil8n kQlcyi 7.aptet- ıııı.vvura göre, heykel, tnanU gezlııinln ~uat Umuıiı MüdürlüğU tarafından beraber Avrupa &eya.hntine çlkan J{ı~ «levanı ettiği müdde~ b&rl1 

meli. •. nana bin yeğit , ·ersinler, Taksim meydanına bnkan klS~esine :ko. Türk Basın Birliği mensuplarma. ve Al.ma.nyn, İsveç ve .Macaristan· mılınc ... inde faaliyet gösteren ım.. 
dilşman ülkesinin bir ucundan gl- nacaktır. mahsus (.Ba.sın ka.rtı)nm veriJmek .lr.. yaptian ticari müzakerelere i~· yak müfrezclcrinden sık ık balı. 
:-er bir ucundan ~ıkamn ! .. ,, ;;:artları :mcriyet m.Uddeti ve kart- tirak eden Ticaret Ofisi ithalat &edikli. Almanlar ~kta taarruza 

J{ahvcd ~rrai;'IDın canına fm< Ek kt ki• larm hli.nUline temin edeceği kolay müdürll Emin, umum mlldUriin av. g'(!Çftleden eVl'el }"hı ,.e Ruslar a-
demJ~ ••. Bir gece mangala birlmı; m e e ll'kla.rı gösteren yenj bir nlzamı.n. de tinde ?.facar.:t;tnnch tem~ar:ı rı:.smda ~ılwı ve yU.ı giin süren 
l;C!>innc gômmüo: .•• Tiryaki kahm- • b t• me .hazırlanmıştır. devam içir.. Budapeştede kalmış • harp de kışa tesadüf etmiştJ; Fin 
mnol:ır, topbnıp da ordular SC\"• mısır nıs e 1 Vekiller Heyeti tarafından tas.. tı. Öğrendiğimize göre Budapeşte• lmyn.kçıla.11 o zaman mühim işler 
ketmcğe, kaleler ,.c Ulkcler fet. dik edildiğinden ya.rmd:ın itıöa.rcn de bazı mo.ddeler.i.ıı mübaya.'lSı ve görmü§lcrdi. 
tıctmeğ<' koruhmca kC!!taneıer Ylzde 25 den oaa mcriyete gireeek oıan bu nizam· itaTŞllrklı muoodeıcsıne t.aanük c- Knyak bizim içm yakın zama.nıa. 

t •- f •- - b J T. ..amc'-'e . ..,.;;re san Ye'"' ve mavi ci•n Macar rı·~-•-- ı"le or:s ara -p:ı. ıu)·ııı rru.ma.!.."S ıış amı~... ır· k " "' o- • ~ ... mı.•uan ra kaclnr meı;hultlü; bugün de fan. 
•·ak"Jc ..... -L' DU b::ı IDdirllec~ olmak üzere ür kısma a'-Tilan be. c.rndaki son müZ<:.kereler de iv! n:?-Yü:r. -.ca.mda. lıir a.nası olan kn· ~ 1 r: rJ~uıa... şmana • u " "' ..., lezi olmalctan d!lha ileri gitoıl~ 

" ld ki d" rt ü tü n... ,_ f.2lı kartlarının temin cdecd!i ko. ticeler vermiştir. :ı knftanlı. san gömlekli dilberle 1 1 ••• ., ıyc "'1 ya; .... uA• Tonro!t mahsullrl ofisi tarafından ~ llcğildir; hııJbuki fazla kıj olan, 
1 •--ı ~· hulJklar şunlnrdrr: Verilen emir lizerine Uc.ı.rct o-ıı""'ı·n donlu enlstcnın· kestane ol- ~'I mış......-... tstanb 1 km kik b 2'-day fhtl'-·acı .r her taraf buz ,.e karla ôrtü'en "İ· 

~>J nugü •· h h k-eoıe·-'n·"'c u un e e 1 u6 
" • A - Basın kartı hamilleri, "e- fiFi Jthal:it müdürü lsv'.rreyc git- " •lui'.. ... nu o-m-~ndlı;.ım 7JU1UlD, kııbla n, .. a \"e ane o,.... aı u • nın h gün temi dlldi~l malQmdur " "' mal mcmleketlcrinıle hemen he -

.;.u .,...... h' 0 ı 1 t• ı l"" •· ı•··•n·ı er n c 6 • hir dahili ve ~ .. ı..ı ... ıer anı.smna ~"li· m1 ... tir. Anka:ra.da veni bir Turk • 
!mtıla giller, yerlere l'U\'arlanır - \':ıp r an a. ıren crt "' .. cm L.,. Öğ dlM-'·- a nıanlarcla !1'"""'" MJ ..,.. .r men herkesin lrullandığı bir nakil 
ılım. dlnli.recek birkar kim bulur bul· ren b.........., g re 80l1 za yen nakil vnsrtalarmda azami ten• lsvlc:rc tfoa.rct :ı.nla§mastnın yapıl \'asıtasıdır,· Non-te, }'inl&ndi~a .. 

ma ].. · l"ri · d'" ı•A~k pro- buğday gcli,ş vaziyeti tam blr intizam -:ıa~tla ve'-"3 ,..,.1"A..<t1'7. olanı.k .... ya :uıa.1H irin mtizakore'er "•reyan et .... ,... ., 
Bl.dm memlcl\ef lmlzd .. , ... n mak· z < uny.t ı<; " nı uze Kt::'-" k be klik unl .... " r- - ""'" ~ ,. '"" \ '"'- tıele Lopon'-·acla rocoklar mek. 

" .... · 1 i · ı , _ t" ı il k ile es tml§ oldugundan ekme a. hat Cl'.kcokleroir. tiği ~u s\ra<la ofis ithalat müdürü " ,.. 
bul lrestan~, Ilul"Sn. dağlann<lıı ı;r.. ıe er nı an a..an ırya ' er yo 1 

• rn kanı>tmlmakta olan Mısır nisbeU. kplcrine ha lıafi.f ,.e gayet kalla. 
-··dı 1r -'"kl ri >J B K--" hamı"lleri resmi ko" de lsvir--..ıe m ....... lek ... tun· ~.,..; .. bıı t.ur: • gı, r. :uıç \'Cruı e 7.aman, - ILl'- ' ·- - "'L'C"A ...u "" ....... uı!';lı luzaklarla .. :der, gelirler. 
•·ıı ,...;b·ı • "'Ust w 1,-1 ,.,~ nln yüzde .25 den yüzde ona lndlrllmc. ferans, müze, .....n1e.ri, sergi, stad· memleketten '-'nP"""<TI milba'-·aalı:ır - ~ 

Bu?S:ımn kestanem, u ,,,. ı.e.rı " unnaı..ra ,u e ... • ı d •- ln l 6 "" "' ____,,, .r 'lnl:ırm bu i'ıie n.ok iJ .. ..ı h'zim <le 
··ı ti bt k ta kaJ"dl 8 Uştınrumekte ve bu husus..... ce c. )"\IIIl ve hipodromlarla bunlara \'e mukabfön:lc vCrllcek madi'ler " ··- ....... 

Okka çeker ibeş tanesi... mn m "' r es ne ı r. meler ynpılmak!JWır. ı._.,,_,, verlere TV>l'aSIZ girerler. i•;in b:n:ı nıüz.akcrclcrde ve tema~. geri olu omuz ~yet tabiidir; lUı-
sözünü bilmlyen vıır mıılır?.. Bu yıl, ket.iane hiç ycmc<lim uç-LJ.,.. • .; .-- " 6frda hı~· yoktur. J>enlzi olmryan 

1 Y ..:w :e f"t"f d ::. me"' C - Kanunen veun idareten !arda bulunacak ve bundan sonra On edinci asra alt bir narh 1 cscm, • e.. r. u a ı a,. .,. y nl 1 k ,,_ '1!r memlcketin,;<lenizci o'ınasım 
ılefterinden. Bursa. kestanesinden \asının filiz1cnme znmanı :;eldi. e yapı aca gizli bir tahkik veya muameleye nıemleketımizc döncec:.tir. fçtcmck hakkımız <le6rfldir; uzun 

ı;:ı·m .. 1 ru·· -" ı ı.. .. _, •·-palı üı.bi olıruvan her türlll ha..ı--- ve ---~-- -sonra, f~bo} pİyıtMSWda .KJU'a. '.l
1 .. Z:.."llf anna naoııl - r•i• ite binası "' ~ nıüddt>t ltar YC buzla Örfünmiyen 

ıl•'tliz ' 'c Jzmir kestanelerinin gel• bnh')Clerdc kızılcık Ye ba.iJem b::· AA tnpla.nu yerlerine serbestçe girip Of IS piyasaya memleket çocukJannm da pek usta 
ı~ığini gi)rüyonız: h:.>.rlan a~. ŞcyUuı, ilk çiçel,1 kı. Parli Genel Sekreteri Fjkri Tü~ çıkabilirler. kny:ıkçı olmal:ı.rını istemek aynı 

''BUrsa kestanesinin Oldra8ı be.-; zılcık dalında görlint-.e, ilk meyva. zer, Vali Lut"i Kmlar, imar müdür Ç - Basın lkarlI, hUviyet vara. erzak ÇlkaJ'lyGr clcre<ıcdc lın.1.sız olur. 
yı da k J ık - ·ereç_( !;-ini 1bra.h.im d- Ze k:ısı ola.rıı."k lrullarulabilir. 

· 1;ecye; nu c agııcmm ' • • ...: muavLn.f. · un, yanan Y• D _ Bru3ln , __ _,, __ • hüsnilh" al Ankaradan haber verildiğine göre ı·atnız biz.im tıerk \iliiyetlerimi1 
"Karadeniz \e tzmtr kestanesi- ::ınnar. pahalıya satıhnMı ıc: - t~. nephanun konağını gezmi§lcrdir. Aa.n.mn , 1 • w ~-ı . .,...hadetnruııesi ve ikametı.ı;a.bı mfü·. Ticaret VekrıJcti o!lsler emrinde bulu· miistc nadır; Iınynl'!:' ığın Her c -

ııin oklcac;ı 2 n1rçe....-e; r:ı:dsıni bu agacm (ıa ma asa.mır : Y<'ni yaprlacnk f~üllebinalarll(', ..... Dı""lnc mnJıcı . .... (•tneklcrl tstanbu!. " 1 kat A'-1 ..Cb" donaıunıcı ki _.... --'-t..Z .. __ ,, ,ı __ j u· hU vesika yerine kaim olur. nan pirine;:. frumlye, yağ ve peynir si- ... ,, ... ...., 
"K:n·rolmns Bnr.m kestanesi- B nıuu ~· ı " raz Hl.UA ~.uw.::oı o.uı~muan n§a e ı. bi .__ d !ıı ·":ı \e'<"" Bu-..... d... har ............ t-t .. n "• - - Ja ··rtt c,e de ~ ı.A l~l-- rd bi E - Kart hfun"lleri her tnrltl uuz.ı gı J. maddeler den, piynıııı u .,.,, • .,.... •• .,.., .. ~... .. .. 

nin okl<:ısı 7 nk,.,.~·c·, n~ nru go n ~-.r· .. , ..... r.lee~ Ul \;>.IC yu u nnsmm yar- l ' rzurum ,.c c"ı\""•ınd" har..-..... l ,,__ ı ' ·~1 rdir törenlere davetli olarak kabul e. mevcuduna ilA\'e olarak !iyaUara da • '" •• .__. ...... 
.. .,._,,..nne v:ıJıni.st (suda plmni.. ınnı,. • terini tetkfü d.m190e • t si nnk do<"""'• olur. 
nı;3• ., r- "J x...... -•.:.ıı • ";<1" .. 1 -- ve va-=rcıerln· kolayca. ·r e r yapmak Uzcre mal sevkine ba"- ,,,,., .., ... 

licsf.anc) ıün oklrosr 6 akr~ye: vni\müzdwu IDeY\'a mcvısimi 1. Binalar, Ü?ÜVC1"'8itc mnhalleeinın U'-Jl•-=- _.. l ııa ,.... 
'" · d k k ..11. edebilecekler· veri aı...:a..ı...:-tAr lamııtrr. Bu cUmleden oımnk U::ere \•c Fr.ınsn pek soi'iı:ık bir memleket 

''K:nTUlmuş Karndenlz \'e İzmir ı:ın ~yt '"l sn or omuz Yua: en- Jlcrrle alacağı vaziyete uygun ge. 1 " ._, .uu" • 
',f'f.fanesinin ol'kası 4 akçeye; disemiz, D\C)"\'8. ,.~b.nm17.1n da'• ıecck şekil<le inşa ettirilecektir. B:ısrn Birliği aza.l:ınna verile • 1lk parti olarak lsta.nbul, Ankara ve de-ğilclir; ffıl..ıl ·:ı mmhı.lr'.lsı se • 

''Kı:.racle.niz \C İzmir ke9tanesl- 141'1DA, madnıbazfarm tera7J uma- ecir sarı k:ı.rt bfunillerlne yukarda İzmir plyasaların:ı. bu mallardan birer n<'nin büyük bir krsmmda la~ spor 
md ' Türk kad h hü H il k k \'rızdr""""'"'= bütün kola ... ,,.,_, __ • ya.r. ınJkdar vcrflm~tir. !hUyacn göre bu larına mu~aittir. Beş altı sene e\·· rıin yahnisi 3 akçeye. & an· ev mmm a& • v :>-·-· .; .LJ.AJUn 

Kcstruıeııhı lcebabı, suda pi~- ncrlcrlnden blri de rcçelciliktir; Jma 1 yapma ıloncı azaya veril~ yeşil kart, göndermelere zaman zaman devam c. \'f'I Fransız ordusuna mensup im. 
'"nüm""-_.. 1m· "'- hfı.millerıne· B, C, Ç, E frk-,-- dllccektit. '-&li~ılnnıı A'p dağlannda yaptıl"" 

<.ı. ekcrlemcsi suda pişm'00inden ° uzue ~,a Jne\ ınue '1e-

1 
1 ·~·.ııı. 1 

.., 'il '· hl h kk • ._,_. k 1 ,_,_,__ _,_.,._ l:ırı m:ıncvralnnn tafsllitmı oku • 
ı olgurfa gnyet ]~z pillVJ olur; ~CJ'I ıaz ucuzlatmak bnkinluzln a 1 verı en er Ocı.&t O ay~ı Ve ~u- azaya 

a---1r ..._ ._ ... •-- ~- T'erilC'Cek mavi _ _. bAmill--'no H lk b mu.5tuk. Hatta bunlar kızak ijzerl .. n"l-fır şekerci, bailem eznıes1nf' • ...,..-• ..._. - ~ •elJ--o feacl"- -... -~ a a e az un 
in el ..: J -..ı ı ..müfukafu1iyet şart.ile• A ve B fık. l ne ycrlCBtirilmiş olan ni;'1r mııklnc. 

•r : 1 tanbul halkı. sokakJa.rn .. m e •• ynp:unryn.n '"uın anrn, • 15 gün irinde t§e 
.. k ~-~ı·--ı kıı; zrı, 0 nefis viı;ne, 'kiraz, ,.Uek, k:ı'-·· :r ra1a:rm:ch yazılr bulunan kola.ylrl<". 

1 
k litüfeklcri ele clağtarın en yUksek 

ı ~ : et~;:;:;i. ·es.......,.,._.- . rııı ~ellerfnl yapmak fı~atmı .. ~.. ba§lıyacaklar Jan temin edecektir. verı· ece i l ";talannJn bü) iik bir süratle yü. 
rocektir. 1stanbu!da hamallık yapma.ğn. rütüyorlar; mU\-afaloyct gbıiteri • 

) ·, · i fanmm emektar yapıcı .. ı 1 da ihU ı ,\•orlardı. Fin \'C Rus ordularında 
lım • 1 Ahmet İhsan TOk~ö:r., e).. Allah aAmnn.ın t:admı kaçırma. tr.Jip o an nr nl"3Slll y:ıç o • Belvaeı.,. botaa Ekmek kartları mukabilinde 
li ~ ıl en el, ''ServctflUnun" un tın. dukça çekilen kurada. kendilerini J • fmneılar tarafından halka yapı- lıayali mllfrczclcri kim bilir daha 
l-;tanhul JY.>St~ slitununcla şu sa• I lıanınllık yapmak luıkkı verilenlerin katti geDÇ Jan 11D te\"Zlatmm muntazam ce- ne gibi marifetler ya.pt.ııa.r. 
ıır•"rı ,••a7:ıyo1': "K'""oı ilk mliJ.dc- E I k l • b:r ay zarfında ~e başlamalan lçin reyan etmediği :ınla.5)1mış \"e ali- Bize Avrupadn.n gelen kayak .. ·' ·~ •na ongre eri bıtti · ı ·1.m kte a· Fak t b ri9, kırrnı~ı ile san rengi imtizaç ınüh et ven e Y ı. a u 13 buçuk sene hapis yatacak kaclarlar bn İ!f i~ln ;yeni bir for- Avrupaya ela Asya.dan gelmiştir; 
~ttirerck. güzel J-estane?erl, kır· Blr müddetten.beti devam edeh r.ıüh!cıt ço.'lt görüldüğünden bunda.n mUI aramnğn bnşlnmış1anlı. Ha- ~loğollar getinnistir. O z:una.nki 
P:lm Jdıt,r.t Uzerlnc ebrom biçI- esnaf cemiyetleri kongreleri dün sonra 15 gün bek.l.eneceıkttr. Toplınnedc NecaU bey cadde81nde ber a1dığrmıza göre tenia.tm bun. k:ıyaklar daha kısa icli. '.l'arlhçlle. 
t"lindc iııtille, hcycU mcc:muamıı fzrmctarm koogresi ilo nihayete ~ helvacılık yap8ll 72 Yaumda Mehmedi, dM sonra b:ıkkallar ,·asrlaslle r-in habası IIe.rodot, İskitler hak. 
tekeri hll fes tizcrinc btodlrip: ermiştir. Münhal a:nebuıluklar boğarak fildUrmekton ve çekmecedeki yapılmıı.s:M karar •crflmistir. Eıı !andaki yazrlarmda keçi aynklı a.. 

_ !icstanc!... Fırmeilar konc.<>1'eS'i.nde birço~ fr. Ankarada.n bildnildiğinc göre, 118 lirayı Ç&Jma.lttan suçlu Vehbl ndu 'l<'fC'r, halillı. \"erilcccl{ un ekmek· dı:ımlardan bahseder ki bunlar a .. 
nidr ını ('tr:Jft:ı nk ettiren satm- rmcı Toprak M::ıhsulleri Ofisinin Biiyiik Millet Meclisinde mUnhal gencin muhakemesi dlln birlncl ağır \ lik hnlitadıuı \'Cri1miyecck, birin. )-ruı:lnnnn lmynk takmış kimscler-
la drr .. , bugünkü tcvzj şıeklindcn §ikAyet bulunan 7 mebusluk ief...n C. H. P. cezad.:ı bitlrllmi§Ur. el kauteden en iyi, ince un dağı~ dir. Ancak o zıımanld lmyuklarm 

n:ı"ıin, 00,lıı.rmdıı. tablayla do. e~, zarar ettiklerlni ilen sür • ıuımzotforiılln. önilmUzdcici cu.ınar. Vehbi 13 ııe.no 6 ay hapLıı ccz.asınıı 'tılııcaktır . .&Iikfu.r ve gUn1er ayn. l:nyrnağa ve hızla gitme~"C değil, 
!asan kcst.anecller •ıntmadı. Bo tr.~lerdir. tcsi gilniı nanı muhtemdlclir. mahkQm edilmi§tir. <:a bildirileccki:ir. lm.ı·!~ gömülmemeğe yaradrğı an. 

~~~~,~~~'~111 ~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~&~~~~c 
'io b~şlumil::, ellerindeki maş~.. p:ıket <lc.mck do.b'l'lldur. Kayak 5j. 
1 rı ka .ru•-- 1 ~- 1..._. . 8e.nclertn... Asırların llıtl~mı G'ulgclemlyeceği... Glizelllğlnl un~ttura. C-OŞ~ vo Jçten g'clen bir rağbetle İsta.ııbul slncuın ooverlcrinl te.cıhlr 1 mal mcmlchctltrindc nncak altm. 
a a ' ..... <cswı.nc '"'ıra Çcvıren • ed 

l.eln.p li:n tnnecllerl <le pek göre- nıryıı.cnğmı_ Aşka l>C'nrer bul~myıı<'at'"I... En bllyU.k rojt8ör CF~lL n. ecek senenin rn büytlk ~tlm:ı.i ,.<ı aJılı1ki filmi cı ve on biriııci n.ı;n· nrnsmda gö _ 

mcdik Jlo ı.llLLı:•ın ynr:ıttığı TUIUiÇE Bu CUMA: Matinelerden itibaren rülmü§tür. On ycüind asmla l.-ısa 
Tür?< lu~atinde '~cstane., mad. K L E o PA TR A bir mliddct İngiftcrc:cin De\'aıı~ 

t'io: i oldul·çn zengindir: TAK s ·ı M sı·NEMASINDA l;:ısaba<Jmda göze ~tı. Sonra A. 
Kmm kestane - Kestanenin en \'lISturyada Karıı.lyolada kul'and 

kı.lcük C:n i, ipe <lizilip kurutulur, ılı; on dokuronca 8Sl'e gcllnceye 
d B A 

BlltUn ıstuablann toplaııdıfı ylikııek be ·rcanl.ıtr ~C9Crl. ı . -~ .. _... ka bold ~ 
~onra Q7J('IK rütabl't karşısın a. u kşam LA-LE sı·nemasında uGua.r 0T'6Ua.lt y u; hatta u. 
~-ı:ımusa.r, çiy olnrak da yenillr, l·----------------------------111 nutnldu. 
"kura kuzu kestane! ... diye satı- y ı K 1 LAN . y u VA Kayıık ilk olarak Non·cçtc bü .. lır. K.LEOPATRA bir film değU canlanan bir tarih ••• KLEOPATRA bir eser ) iik öl~üde lmllanı1mıığ~ ha ladr, 

Kt'Staue turpu - Siyah ufacık değil yaemıaa bir atk roınıuudır. ı;eldi değişti; kullanışb o1da. Or. 
bir turp. Prognuna lll\-e olarak VALT DtSNEY'lıı en yeni ruıkll harika Tlrkçe Slıll • ftrkçe şarkılı tft AYrupaya gelişi 1890 senelerln. 

Kestane rengi - Kızılrmtra1' :ıutKtLEIU~E:'ll D E N İ z •. Z .. İ L E R j eledir. 1904 de J•'ramada Brlanson. 
uir renk, kcst:ıncnin malum renı:i. " ılıı bir kaya.Jc mektebi kuruldu. 

Kestane dorusu - Kestane Numaralı yerlerinizi u~uen cV\·C1«1en kap&tınız. Tel: 43595 ::=.kAr~Ü~JY!!J S!NA_R ı::n::::~:~_Necmı Rız KADIRCAN KAFLI rPn~clc :ıt; doru ntm bir nev'i. 1 Bu filin bo&iln aynı zamanaa hnıinle - - - - - ., " -

'·lrK1cs.~t'a·'Lne karası - Kara atm I i!!!!!!~~~~~~!~"~ ... !.,!·e~;~ .. ~ ... · ~·· ~-;~-;n;!;;!!!!~!!!!!!!!!!~~~!t!!!"~'-~-!~!!~!!!!!!!!!!!!~!!~!!~~~!51~!!~~· , B"'Ç~ J .. '-' ....... .... ... a ~ Be8 c tıır ..... ıri SıılAhaddln • Kemanı Nobar \'e ll6 1<1,1111. ıı:ız hc;,.rtl. u UD. 

.\t l•cst.ruıcsi - J\falimı a{,rııç. 1 BABEBl, .. B 
Kestn.nc fiseog.i - Donaııııınlar· fi 

da kullanıhln bir çl'sit fişenk. İngiltercnin birinci kaygusuna, Adalanrurl' Jeme yolunda d:ı.ha hızlı ve canlı 
lic tane ı,arası fırtma..c;ı _ Tür yani prestij meselesine kendiniz :rürüy;bilir bir :ı.henk içinde ola- ıı: Belediye, Kanıağaç mezbaha1m. 

k!ye t.ak\Jmimlc 27 eylille raslı • cevap vererek Almanların bu hu• r;aktır! •• Bundan dolıı~·ıchr ki, sev da sığır kanlarını satacaktır. Bu kan. 

\·un rırtma. susta lngilterc~i tamrunıyıe tat • ie!tJ")a <:!J naSd hazırJandJ ~;ili gnemlim, ben makul ve ad:ı· ıarın bır seneliği.ne ııso llrn kıymet 
Bu J{(•limclcrc kc tane gôzlerl min C".debi!"cek her şe~e razı ola .lJ i;;J . Jetli bir sulhU lngilteıenin ~edde· bl~Uml§tır. 

\e sM'nn deniz'<' göl kesta.nele- bileceklerini ima edıyorsunuz!.. VRYAM YJarbi ~ası/ ?.I ı.!E"Jceğinl asla zımnetıniyorum!.. 1 * İçkili lokantaıarm tari!e1erlne. 
nni t tn~bul civarı haritasınııı lnıgiltereyi ınağIUb olmamış ilan .LlC 'l.l • . 1- Generalin mı:ıdcni lxı.krşları 00~. son inhisar zammı dolayıalle yüzde 50 
K~ne suyunu Ye Kestane Dn- c:deh!lcceklerlni söylüyorsunuz!.. ızcı:tSJ..-W OL ece.x . luğa dalDU§, beni ümitsiz bir Ul - z:ım yapüml§tır. Lokanta &ahlplerJ 
j!mı Keresteci!~ anasında men~c~ 'ı Hatta Alınıı.ııla.r cfahı:ı ilcrl gide • YAZAN: CllFFORTD 1-/00K No: J.29 vırla dinliyordu. General b"r müd tarafmdan zammın az olauğu, beıedl. 
ıc:rfue ~liri' ce<ltli icıimlcr ahu :-Cık beliti de dünya n zamıru ln · det fiyle~ durdu. Hiçbir şey söy- yenin e\-velce kabul ettiği içki zamn:ıı 
ı.cstanc taJıt.'l•annı illwe etm~~ ı~iltcreylo müştereken ve milsav:i tf}rluğu bu harpten sapasağlam V..'.: zırl!kta lıulunnuyncağmn dalr cid- Jemedi. ile mukayese edJldiği takdirde y(l2do 
liz.nnClır. !:aklar dairesinde konunakt.a şe • bütünlüğüne zerre kndar zarar di ve tc§kilntlı, kontrollu teminat Bir müddet böylece mütereddit 7~ zammın yapılırum llzuageldJfl uert 

t\llr-"mı babruıını beğcnmiyen ref duydu'klarmı iliın etmekte hiç gelmem ş bir halde çıkıyor, şayet verirse sulh kabul etmemek için düşUn<lüktcn ~nra birdenbire sUrUI:nG.,tUr. Bu durumun dikkate a.. 
c\ lit ara, mnhitinl ynı\Jrgıran tll· bir mahzur görmiyebilirler! Anca Almanlar yeru'den hı:ızırlık yapa • z:ı.nnederlm, bir sebep kalmaz!.. ,crt bir hareketle l):ı~ıru knldrrd; lrnması iç!ıı lokanta sahipleri beledi • 
rı'dilere "Kec:tanc c:ılnm~ kalın· :ısıl meseicnln, lnı;ilterenin ikin- cak olurl:ı.rc-..a kendisi de muaz• E.ı:ascn Alınany:ıda pek aıft. ma• ve bana, beni yaro.:ryacavında.n reye müracaat etml§lerdlr. 
~undan, katnRttnn beğenmcmf!!;!., <:i cnllişeshe dayandığını ileri sil- ~ kayna.klarmn dayanarak da· lumdu:r ki dünya yüzilnde medeni ~tO!'ka.n bir ill$8.ll gibi çckin;cn ba • Nakil vımtaıarmda fiyat uygun. 
derler. "l'J'ı;ta:ı g~<'n zn'\·ıf \C ıilyorslllluz .. Yani: A 1mıınlıı.:r için h:ı fazla hai.Tlık ypa.bi!ir!. Hatta ~et için de daima bh' muvazene kışlnriyle baktr. Sonra, kntt karar luğunu temin etmek Uzere te,ekkUJ 
·rkin ka(lmlnm, mrprn t tr.nbul bu sulblln bir miltnıeko olacağ-ıu b~ı husu~ Amerikanın beraberli- Jzemdir! .. Yalmz Almanyanm, ya \"ermiş gibi: eden komtayon belediyede çalıfma#S 

t hl"ı:.ı ileri: "Kl'n :mru it st.n11ef., ve tel:rar hll%1rlanıp bu &efer tn• ğınc de istinat edebilir ki !ngiltc- :.ıut lngi:tercnin lteyfi dilediği gi• - Benim edindiğim kanaat şu· ba.şlamışur. Yeni tarife ı ııila:rıdaıı iti· 
~iyr h'.l"'rrnn:k t!ll.ılırlaı'(h. gi!tereyi blr d.nrbocle Yere vura • re ve Amerika resmi bir muahede b! hü!cüm sürdüğü bu clUnya, Al - our, dedi. İngiltere ne vakit suı • baren tatbik olunacaktır. 

Re tane ile tiry~ Jıilifı>esi ele cıtkların:ı İngilizlerin hiçbir !liip • !le hu ittifak taahhUdilno giriş • ın.n.nlar eh pek Ala bil r ki, kon • h:ı razı olur biliyor musunuz?.. Diğer taraftan zam ısuyerı otobUB-
r.ı,...hnrclur: heleri olm!ldığıpı SÖ\ lüyorsunuz · t.Ikkri tekdirde Almanya hiçbir ı rol.suz, rekabetsiz vo çökmeye, Ne vakit, Amerika mağJUp olur " çillerin mUracaatı de tetkik olunmal< • 

l'Cir z:umın 1ar dünyada ·ine Sevgi!i general! EğPl' bu harbin r.:unan ne ha?.ırlık yaparsa ya.p • ı creddi etmeye mnhkfım bir dün ~ sa!.. tadır. 
t.-nk ,·annı , bu rcn~e biz de ,gir· !ılr r.nla..sma ve sulhlc bftirilmes~- ı-;m, miı terek bil' lngiliz • Ameri• ·ıa olur!.. Birdenbire ürperdiğimi itiraf c• * Tllrkiyc Turing ve otomobil ku . 
rnf.ııi7. Rcr ;:ece\ be on tiry:ıki, !h! y:ılnlt bu endiııe tir mani teR- ka hazır'ığına. vet..1şemcz!. Amcri· Halbuki lngiltere - Aıneril:n • derlın. Zira gentrnl de, §imdi tıp. rumu senelik heyeti n!Banm JS ıne :nıO· 
h'r tfrvakl ~'" e tmlf" man~al ba. Fil ecHyorsı bu, beyhude ve ma - ka lngiıtereye böyle bir tekeffül- Almanya nrasmda kurulacak yeni kı Hııns Ştunn gibi harbin kat'i sadlf cumartesi günU öğleden sonrtl 
ıNln. trıp1 r.ı~lnr. :ıf~on toııaklan niı.sız blr endiş~ olur!. le bulunurs.-ı ''C Almanya, lngil ~ 1-Jr muvnıeııe llc dUnya pek ala ~ukndderatmı dU~nürken Ameri saat 3,30 da Tepebaşmda k!in Haıkc 

• ohıp go7.l<'rl }astıktan Zira mademki lngilterc imparo- tereye karşı müstakbel hiçl>fr ha - daha sağlam, sarsılamaz ve iler • kaclan bahsediyordu. (De\·amı \V) Vinde toplanacaktır. 
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Esaaıı dlnllyelim 
IS ; ±& :lstnnbulda 32 ~ cemiyeti 

Büyük Millet Meclisi dUn yaptığı Anstralya A f 1 ,·ardır. nu 82 esnaf cemiyetinin 
toplantıda lı.mir mebusu Dr. Musta efraflUd& VUS ra ya JapOR c!Oft8D!J!8Sl118 t-cnelJk umumi bcyat top·nntıları, 
fa. Bengisu'nun, Kocaeli mebusu 1 b lıer sene olduı'.;'11 gibi bu :rıl dn bir 

EcncbJ Kemaletti.'l Olpak'ın, Kütahya mc (&, tanıfı ı ııclde) H ·~r·ıcı"ye N yapı an askın ayılnn fazla b'r :unn:ınd:ınberl de. 
n.oo Kı, busu Mustafa Bacıı.k'm, Seyhan bcr verilmektedir. Bu filo hakkm. Q azırı (Batö tarafı ı ne.ide) \"am ~tmc'.>fcydl. Uer 3ı1, esnaf 
14.00 • mebusu İbrahim Mete'nin, 7,_,ngul· <la kati hfo_bı"r nuı.lilmn.t verı·ım1·yor. A "k ..ı ak l vn muharebelerinde Japonların kazan. ceml~ etleri lwn,.;r.:leri mcyzı,!Jahs • merı a~a müz ere ere d -tı.00 • da.k mebusu Mustafa. Bozman m, Port Dan•ine ve Sa..lomon ndalarr. <lık!arı son zaferden mUtcvclllt tccs c. ll):,'U zıımnn ortnyn "yer·• diye 
:s.oo • vefat ettiklerine dair bn!jvckalet na bilhassa Tuhogiyc yeni hava hü başlıyor sllrü dıığıtmıstır. hır mesele r:ı:..ıır. J;irrok csnı:t bu 

~re l'eletonuı uıno tezkereleri okwunu.5 ve merhum- cumları yapilmL~lir. \'aıtlngton, 19 (A.A.) - Basın top. DUnkU tebliğde mUsbet olarak nn ~ı~dtır lrn.lab::.;ığı nncak gcııiıs' bir ....___::::-----------=-- l:ırm hatıralarını wJz jdn beş lant.ısmda Ve!.s, Avustrall-a hariciye cak blr Japon b:ı.rp veva. ticaret geml. ısa onun c:ahsı al~ma ı;ıg~dmnak 

D 
. , -. ti Amerikalı müşs.lıitlcr, Avustra•. ·· k daklkn nyakta cilküt edilmiş r. nazırı Evat ile Avustrnlyanm Vaşlng. sinin batrnldıtı ve deniz motörlerl ol- ınum iin oI:ıetl,'Ull ÖJlcr böyle 

6 
Ün dPn Dürt encümendekı münhallere yadaki Japon harckeUerhı ll net.'- ton elçisi Caseyin bugün hanclye na. duı<ları zannedilen birkaç teknenin tab geni bir :;:ı·on buluwn:ı.dıb'l l~n 

o• fu:A seçimi ynpılmıştır. ~.~~c~~: i:!'J'ı~~n~:J~~raf kuv ~rlığına geleceklerini söylem!.§tir. rlbl haberi haricinde başka düşman 1 dt:c ~u l<n luyıln \ct:ıi e cereyan a!/J 888/lR(;b .MadenlerJı i!]leffmt:>sj ve birleş els, Uruguay bUkQmc~inln tüccar gemisi h<ıtınldığma dair malQmst ve. c '?ıyceı;· 'Jdia edilir. ~:ılon mese-
., • tirilmesi lıcltltındn.k.i knnun layi • Bu müşahiUe'r, Lnc ve Sa.'o=nnoa gemilerine rc!nkcı.t ıı;tn Amulknlııar rilmedlğl haldo !ıasara uğratılan tur. lesı lwlny; Eminönü [in 'f:C\'İ ı;a 

~tladotıı aja118ının vcrdiiit 1ıal ,,,.. h:ı.sı dahiliye encümenine tevdi C- havn ve deniz muharebelerinin arası bir sistem tekli! ettiğine dair o. ı 10 Uptc dU,ınnn gemi erinin snytsı 28 Jonl:ın De gUne duruyor? l~aka~ 
'<:re nor d · dilm 'ştir. ı:oticem, bava s:ıhasmda milttefı1' lıuı Lond.·a habcrlııl tc!slr ederek de. olmak llzere llnemli bir rakamı bul • çel ~ör ki niz:ımruınıc morJbince 

R. " e unva va::ivetınc bakış "' 1 .. Nakil \'asıtaları hnkk ndaki ka • .er tanı.fmdnn büyült bir gayret ını~tır ki: makta~ır Burunrdan ıı lnin batını t>ODZJ"elerin ccmlyct merkezinde 
ıyom mııhakeme • lıUDn bir madde elılcnroC'"İne dair 'sarfcdildiği taminine yer Verdik • llu mesele esn;:cn tctklkden geçiril. IDI§ olması kuvı;etıc muhtemeldir. O{: fllptlınasJ ~art ••• Sf kanun Javilı:u:ının birinci müz:ık~· ler'.ni belirtfyorlnr. Bununl.a berD. dl. Bu hususta sUr:ı.tıc tedbirler nlm.:ı. ğcı.r iklsl muhtemel olarak batirılmı§- Esnaf konr;-relcrinin bu kadar 

~~~~lllda l•"r-.uısn)ı hctlmetc götü. resi ~apılmı. br. her. Japonlnrm yı:paccltları tnar. ca~tır. 1 ur. Aynca 3 deniz tayyar~si dU§ilrtll. uzun sürmesine gelince bu, iş do 
llıet n rnuhıık("JJ)c>lcrtn .. c!c'\·nm edil • Meclis, ct:nın gilnU ı.op'anncnlt• ruzda hal"b'"' solrnbi ccckleri hava \ c! ... meselenin Amerlka'ııar arası ınUştUr. Buna mukabil mUttetikler btr sıLhlb e nnfıo kon;.,'l"c! re yctiı:,ıe , 
~ıı~t<!dUıtr. Diln ıµılılt olnrak ı;em•rnJ t:r. o l:uv...-cıtlerl n ... <'.ı:. .. tl ht-nilz meçtıuı. n1Ud:ırna kon~y:Inln ilk top:nnusmdn tek tayyare kaybctml~lcrd!r. Bu neti. ınem.~ 1, lıundan clolııyı da ilk top. 
ı\.ı c 1'\'7.er 1980 eııı•ı.'ndcn ltl~ren ı dllr ve hC'r iki taraf kuvvetleı i hnk tekrar mll::akerc cdilcce~I muh ltkalt ce Uzak§arktakl ııava ordusunun ~ok l:ıntrlarda hemen dnjma eko.ıerlyet 
lt~:dılgtfhJ<Aınıarı.ııın in a51 ırın ~n- "Rfiı~\!f 'Qj ~fJ!ı ~ kında ı,;~bir sarih mukayese :rar·- oluur;-uuu ilft.ve etmıstır. tantıerı arzu edilen vi? pek zaruı1 o • temin cdile..'1lcmesi<lir, HO§ bu. sa.. 
ıl ı ~mı Wylenılııtir. Harp ll~n cım. El C;J l<l?lln.maktadır. . o lan takvlycslnın nihayet tahakkuk ele e-,u::ı.t" lrongrelerine \'ergi bir 
._ ınıı:ıan tam bl '--t h h ı~'ll!1: .. ı.unı~ M~Sl ,. ~ 'il:' aı:.n,..71 etti"'! Umldlnı do.ı..•r:mnk•- .. -. şey de de cllr. BiLim ~m kong. "'tını r .... emen emeo Q~\14.all 1 - .\ \~'filAY.l'A JV'5VEI\tr!N1N lliuallıl:l b ı>" '"""'u ı 
(, buJnouyordu. General, Allı or. I NU'l'J{U Cavıı. dentz muharebeııınJe mUtlcfik- res nde b'lo, e~riyet luunl oldoy. 
~.t:nnrı nı:ınc\lyat:!lın <?ok mlilccm. Urfa rne"ıusu Refet Olg(n !' reğcn. bit 1 lcr daha ı:etın blr darbeye maruz kal. ~~ olın~dıy~ı d~e ne kadar bele. 
'~ '~·e leclıl7.atı ı~1 olduğıımı söylemli) I Zeki Ulgcnln mullakcmet• .ne .!'in de Cır.berra 19 (A.A.) - Curlin m . l mışlsr v~ uıyb2dllen isimleri be.il mUt ~cL'irdlı:ımlıı unutmadım. •• 
it nturı 'lfivc etmı~tlr. Es:ı.ce.n Alp. Ankara ağ•r ecZA m:ı.hkemc ·Je d,. ~arş mba :ı.kş:uru §U ha.beri v .. r. 1u"'iltercde a: tarafı 1 ne c) tcfik hıırp gemıerınl.n aayısı YClll GL .. nn srnenın ecınaf kon~eri, 

t.ı ki 1''-c- ' ' ' • ır.:..<>t r: ,.._._ , arp ısl Jı"alatı çok ne hareketindeki J •·- •---d dun, sona ereli. Kongreye bitime 
.._,t;ı "1""1 ı:ı: me\-:z.l.erlne hiçbir ta- ı · ~m o.ıı:-ıuıu;ı.ur. ..u .... ırşur s·ma· 1941 d apon ıuıyıp~ .. , an k 
ı l' n Ulrnr \"erllmls değlldlr. Almnn. İdJla mnknmı Refet 'Olr:en• .. :ıkrn Japon t._.._•yyareleri, gündUz Sl>lC'- oğır ve 0°rl~ tar~ . e yep:ı..n Ustun bulunmll}Sa da iyt haber alan rt. en c nnf, fırıncı ardı. Fın.DCI 
> bu hatların )anından doln.5ı:n::ı1, rol.nrm:ı s::ıtı :ı çıkrnay., .i ' ınhe Mon odnlan hükfımet mer:it"zi o'an li..nklnrtn ı m.İ.'}11 ~~fi ~i, lır.fif mnhfiller bu son hareketin Japon mu. l.~Da~ı ( l)d bu t.opıantılarmı Bav. 
rıı~etfnde kalını lnrdır "-' m .. tarcııo 1 ı.s:ıtet ed"'n bileti .. ı ,,.c PuJı...;ye nynı tnJcmındnlardan FJo. roruz Harp istii ::ı . ~ , t yap! • \"a C k yetlelniro tcsıkll ettiği uzun u.a ar ıan•n a yarımı~lardır. Fmncıı. 

Cildet ... d bo • 1 ren· d. • ' 1.inm yı..zJe sd:... teve b.rle Ik mıııeu ta • d b lnr, f'lbett-c Havyar Iıanmda topla. 
G cyı durdurmu;ıtur. lctıuc !::...l~t cc;cn p:ı "' ı n O<ı3'tl a mu:ı. anmır.ıtT. 3 ı r:nız ar.ırı yerlere g .. d 1 " er ra.m an un. nu d e • · 1\1 huri t M hi 

lll en~ruı 6 Fransız tiimcnlnln 20 Hal iki t.ııctc :ılt z:ıtıt var ;şm!Ul deriz tavyarcsi sahnhle' i'l vor Muhare· · · ti· on r • elan sonra yapıl'.tcak olan mukabeleler em yıruz. ec ye • • a m 
~ t~ınenbc ıau~ı ı.03 duğ-ma sUy . , tabrifııt yapın:-·· ha erkı>l"•'!cn Tu a~iyc hücum <"d r k fıo;, clıl• m~c~!l~ ~~ 0:ıı--·ud~nben j haklunJa blr'fiklr verdiği ~atinde. 1 )ıı, cemiyetler ni7.amnamesl,., M'-t 
ıı ~tır. l\Uttf'!ha\'"U'r, st•l>:ıy mlkt:ırı tek" rlık )apm k':ın d ı •nu. ~ 30 metre yülU!ektcn ıs bomba, m ·vtur. Donınrı~;a ~~ ~~şU;:!1l • d'rler. Burada belirtildiğine göre, dDn. a::;;! ~,hfı~rılar Ue Ha\l)"ar ~ 
~ı:ı. l!J~o da \'C 1014 tc b"riulrlııln he. 1 nurun .,ıo, ~~ ... C9 '• !e. üt l 'nr \e bir deniz tll\"Y• r • i • ·:ır r l G') d\.n f .• fu y. l~U teb l'l-de pek muhtemel veya mUm ı:; l • &\yar l<esmek)den değil. 
1ı ~ hcıııe;ı aynı oln~ na r.ıg._r., n ri mu "bl .. c:: c ~ ıı l · 1 Zeki h~,.. 1 ı•"fr"tmı~l:ırclır. F"i.Oı; • , m dü lırnıü ı ıJ..~ ~ a Y)nre j li n oınmk lmyboldukları bllclirllc~ tx:.kı h:vynr yemekten dolayı bir 
ı• •rn cıu.ı.;.ı•.·ındc 1 e5etltı t-.:ıh.-:ctml•, Ülg<>n!n d" z!nm:.ct r. rn • sa. b:J ı lnn:ı.nı esnasında bazı khr. Alman .ıy.:ı. hn\·:ı -''tn'n d ı utı1.r 11 t Japon gemileri hakikaten 1mun1r.se et! ''ardır. Bana da Rulai. ·· ı · 1• • ...... n cn:m er mrı.51r 
lı :ı~ :runetıer<' nlt m~ı .... m .. nl.n bll. bit o'nnd·~ .. ı ıı d.:>layı ıs • ı:ı~:er öll' ·; tür. Binn.larc,n az hns:ı.r ec ıyor. Tayyarelerimiz rl.ır.rH, b.. tnhrlp cdilm!.§ sayılabilir. l•'ırm la k l .. 
ı .. :\tank sa.\'ll!ll 

1 
izcr.ıc;;ln n gn3rl. te.:.n!,tlr. nu r:ıaddcit)r, r. ,F v::-.rd•r '"!· ... lyc il :"ci h:lcu:n 4 J • Llnnyı tamaır.e.-ı - · •• ---o cı r ongre!> • dun s:ıbeb 

""fi ıa • tU 1• l'" tonluk 1 ı... 1 cı.,.-;a.~'l çök~rı~n ıki 1 ~ı~'" "fJ ,Lı..m.s•n.r1e onda bn.~lııdı. Öğleden sonra dört. 1<a o •ığnna • ll'Al •ır. ':innnre 

1 

hap s ccz:ı ı ıcap c • r p .,ıu. ı•on a .. iz tayyare!'ile 5 ağrr bomi>n 'J'l. nr k 11 vorl 1 i~~ v 11..r .u ~ t b•tu Re w 
i l'rı ko3 r.a \IUilhıl •rı da l:e7.3 1 u~Jr. h:ı': mc b•l "l S:ltıt on ' ' I§ ten:! ._si t.nrafmdruı yap lnllŞ, b";m ' kb;ı· -'e fü\; a O. wır bo~b ' r.k !.'. "' • e l • y SanıJıı,-mm açılnl!\aı 
u, l t)t ''d-ı , , 1 ....... .,cnk uı·~·r 1 .. ""' .,

1 
ar 'lt • (n"": tn,• aft ı ncldn) ısa fü;U bulmuştu. Eımun sebebi• 

t • G:-r:craı tc,.,,.a !.U\ Cfl'ldCD de tır. r.. !l. r,;cn m .. <.U ı.ı . l rı:ı. - .ıır '· ll ze b!rka,. bomb:ı. ıı•T":·"'ar. ....... .... rı C'rr> sen ı .u ... :! ·~ " h' r ,_ tı ı·~ " k<>t "Ü'lü ;,.eı · ıı "' 10 c- bir !'ıtrdejik ehemmiyetı olan .n,:ok ırıncı ... r:ı lıem toprak malı 
tı t:· u!ş, a~"!r tqJtUD r. mm cI nb<'. I c::.~tt.r. rlrr. ':\le hnsar, ne telefat lıab~rj o'"gu.~n p .. ..,.· yakı::~~.:~:zıı sıvnnıqt.ır. oJ· .... k l"~nr·ını· za"'tetmı·ı:ıerdir. EUllE'rl oflslndckl un tel'%iatmdan 
1 • !:~r ternl<ki ~· tcmıedıı-ını söy • O \'ardır. ...... ........ • - " " •- almak 
"· t.!r. B'.ı d rci']tlr: l'nnt< tınınmın. n.r.;t"':_·r. :~n_ n • ~ • --------· ·------1 Almruıla:r şe;.,ut.in kendilerine p:ıy ... nnı . •~em reylerini kul. 
""ıı,. l ·ı \1 ll~..,. ....,._:ı il K .... ~ • 1 ne Tl., ~., elvcrı·"". J o' ..... "dıim>ı ve 1·••ın mu+..ad l:ınmııl. t !çın im.kan ve \'akıt ,.er • 

.. l;•O•t;cr•ll'.\'fl:.H:tt.Al037delıt' O.Oucu,.,l!J(A.A.)-I.:urtın ap. v ıL".ıl~aV() 1 - .. ,.._ 0
-- ~ 1 kt l~ lr ta.: k u:nııe\-'J'll.91 ~:ıparnı~ordulr. ~ tt1 UI ır: ~Ii~~a itıdaki tebliği ne§retmlşttr: ~ I.:·arma §iddct!J O duıfunu söyU - m(.' ı. 

ll \n \(' lcnra lcıl\"'l;etleri nraamdn da Tayyarelerimiz 18 ırnrtuı Rabaul (Ila5 tamfı 1 nclde) yerek vnz yeUeriıı.!n viazm.a. Sm'". tU Kon;re ~isllğhıe Rrza Ko:ıaloğ.. 
1 
ıe?1 o!::n lrtıbıl.t ternlıı cdllememlş- QJifi C1fi i' Uzeıine bir akın yapmışlar ve geml • mnke:ıd.llc bu:;1ln öğleye kadar satıo ~C'Mlt ve Rıı.rkofta tehlikeli oldu • ,Is~ getarlldıkten ~nra ınutat m~-· 
. <::erıeraı 1y.ı,ınım:ınd:lnl1ğın 1939 lerc muva!!aldyeUe bomb:ıl:ır e.tm~ • yapmamışlardır. gunu .tza.ha uğra.5JI1aktadır'.ar. ~~~h. S~ıı. ~ıleklcre. geldıği 

:ıı!'fıl onundnkl ter. "ti hnlckında hiç !ardır. Bir Japon nıwr kruvnzör:UnUn Mal!ım olduğu llzere bUk(Unet blr 1 l\losltova, 19 (A.A.) - Bu sa• ~ılılckıttt~nS1i"eennn~s~ı kirdfırıncBı annl be!; 
ı.:lr, Devlet Dcm'..ryollnrı İdaresi, b' lldd • 00.hki Sovvet t bliği .. ._ • \"I.'. lr. on an sı. 
ttı- ~.v ııö.> temek f!rt<'meınl' ve dcm.I~. Devlet Demiryolları mem.ırlarınm pupasına tam bir ısa.bet olmuş, gökle. m et evvel toz §ekerin fiyatını 93, • :' : . ra llc yazıyor.un: 
~ ıu: nn noırt:ıda s:ıl!lliyet sahibi ele. o.:1.C'erlni vı:ı.zlfelcr.inc yakın )er • re bir duman sutunu yUksclml§tir. kesme şekerin fiyatını da 113, kuru~ n· 

1~ 1 ma.:t giin~ cephelerde mli • 1 - Ofisten fınncı1ara ,-cril-
U Ulırı. llununla bernbt'r ıtu knılıır buy. lerde ycrleştireb:Jınelerı için rnc. olarak tcsbit ettıg-ı vakit fiyat mura. ıım .ıl çbır h!i.dıse omn.mrc;tır. 17 mekte olan unların teni §ekil gay 

b'Ytb11trını 1.1 Jofr 1014 ~ıı lllc mnğ10. YENl ZELANDA. BAŞVEKlLlNtN kabe komi.ay bakkall k1 roıırtta 44 dl!gman tay:ya.rca.t dU • ri .. .v t mur vleri in~ıa ettirmcğe kanır NUTKU onu, ara, lo ba. .,ıı-~m: 16 tayyare 'kaybcttlk 01untazamdır. Bundan dolayı fı.. 
oı.nc ı .. rlnden ders nlrtı1ll'3 mm·ııf.fal• vermiştir. §'llda ayrıca lkl§er kuruı kAr vemı~- ~"' • · ' nnrıiar iı:tcil ediliyor! 
"l:ıa Uş, fallıı.t Ganılen bu deni ııl:ı • Evl,!r bugUnUn icaptan nazarı Vellington 19 (A.A.) - Yen! Zelan. u. Nitekim .Qiındlki halde toz ,eker Ekmek kartları 2 - Pırıncı'ann toplu bir haldt'I 
~ıatır. dlkkate alınarak ilk olarak ya:kın d:ı. b:ışveklli Fı.ı.ser, mecliste gizil cel. 95• kesme §eker de 115 kuruıa satıl _ !:alısmalarını temin için kooperatif 

1,; ise WfUinden sonr.ı. Long • :tueç ikametgah bu'unmıyan istasyon • seden evvel bir nutuk söyleml§tir. maktadır. lşte kahve ve çaycılar, kon.. l l kunıimatıdrr. 
re 1~tl .. lurp lllinı sırnsmd3 mUd:ı.. hrla ynnm !a.ki 8ehlr ve kasabalar Baıvekil F1ci adalan Uzerine bir Jıı- :::,ıne de, yeni !!yatlar üzerinden Kaybeden er e muvakkat S - Flnn adedi pek fazlalaşt~. 
: ın \klln bnlıınıın general rnuı- da ikametgih d:ırlığl bulunan yer. pon yUrüyU1UnUn teıkn etUğt tehlike. benzer munzam blr kAr haddi kartlqr hakkında yeni b'l için licret ''C imaliyelerin makul 
tıij ~"41-Jt <'lar:ık 4'.nlcnmlştfr. Gene • lcrde yaprlae3.ktr. Evler malzo • den babaetml§ müdafaa ve taarruz ve;:ı:;:lni~~ektedirler. kararlar verilecek hnılde ircaı. 
lf!>a. k imde bava k:u·,ı l;oym:ı ter. ı.ıe.Jen ve yupıln.c:Lk merkezi tesi _ harekeUerl yapabilmek ve Dlrlcşik n -kn, §imdiye kadar fiyat Bazı klMSClerln ekmek kartıarmı 4 - Cemiyette f:lllıS&n mUstalı· 
I! ~nın rn"tı.ahl lt surette noksan ol. rıı.ttan istifade vo t.n.sa.rnıf için Amerika Uc muvnaaıayı temin P.tmeıt murakn.be komLByonu, çay için nark kaybederek mU.§kUl vnzlyete dll§tUk- eleminin (diklmt c<lin fırınlarda. 
t~. u ,.e l~llmı ı.o.nmmnsııın rcahSU!I milştf'rck blna.lnr hainde o ·a.cak .. üzere Avustralya ve Yeni Zclıındo. u11• kabul etmemi§, yalnız kahveye narlı j lerl, ckmekBlz kaldıktan gibi alAkadar tn.'ış:ın değil!) bUkfım~tin DCfiret. 
;..-ru.'tl'rin rol;; eI•ı;lk nlmf1ı~mı oy. t.ır. Bunun için ikl ve dört nil:nc lerl.nl.n muba!r.zası mUtte!lkler umumi koymuştu, Bwm _gare gekllml§ kah. ınakamlan da fena vaziyette bıraktık. t:ği nlsbetler dahi inde zam göı·. 

0'~ttr. b!na~nra :ı.it projeler hnztrlann'-1:• atratejis!nln eaasmı te~kil etUğinl be- veııln perakende !ıyatı kilo ba§ma 28~ lıı.rı ı;örllltnektedlr. Bu 11ekflde bazı m~i. 
\etıe~eraı L'rnmnn-n, Frt>n ız bın-a ımv ttr. İlk ola.rn.k bu tip binaların l1rtml.ştlr. kuru~tur. Yeni zamla beraber pern • l nulistımnllere de yol açıldığı görUI 5 - Fırmeılığın {lnncıhğı a:c·· 
'rınLıı el.sfüUğlnl de tcb:ırilz ettir. her iltisinden de Aydın istasyonun Bagvekll, dUpanm elinden l\stUnlU. ke~~~ k~;e Gat k~N§a satııacak do- muı.ıttır. Bunun tçln bazı tedbirler a • lel< ed'nnılı; müfeh:ıssıslar tarafın: 

a~ t sınclan ,1 ... "'n:pılncn...'lttır. ğU almak ve taarruza ba~ıamak i"'- me r. 49 .e pera cndeciler, bu 58• lınma.sı zaruret! hasıl olm11"tur. • dan ~·aı>ılmasını ~min. 
\•e lctı oplarm bulumna.ınn .. J • ""' kurug Uzerınden kendill'rtne lk ..,. • .• 
.\"ısı V\'etJ rint destddlycccli tank sa. -----o----- Blrleııik milletlerin muazzam bir gay- ka b k 1 ne m tar Bunc!nn s(lnra, ekmek kartlarını Bu soo dllc"J>:, bir ne\'ı ınhiıqtr t ..... 
ltll411.ırı utz''IIldan duydul;'ll tccssUrü ret sar!etnıeleri l!zrıngeldlfln! söyle. mun~ dl~ ıra 1 acağtnı öğ'l'enme]l kaybedenler, rC.!Jml :ıvrak ve ve nıU. nıennlsiııe benzc-mlyor mu! Fillıa.. 
ı~~ "hnı.,ur. nuıı<'L,n sonra general 3~ .ı A ini miı, bu mllna.sel>'!tıe lngUlz ve Ame. isteme t~ r er.f Çay fiyatları t•e ser. hllrterln kaybcdllml§ gibi ahvalde tat. lükn, fırıncılar kldia ediyorlar Iı\ 

Ulı dl l _ .. Pron wı8 na.OsDm ar rlkan htlk{lmctlerlnin Yeni Zhlnnda best tu!t duuğu çteln bu vazıyet karvı - blk edlldl""I veçblle bunlann sahipleri son 1.amaıı:arda ~-'-ı"rdelq fırın a. 
flıl ba n l'nmı,tır. Mumallyc.ı.. " ııında lyn amı sblU zaru U eo w d ı;oç.u '\'u lcm...,-etıcrlnln eok nolı.oon ol • çajırıJıyOr ya önemli bir ~dım vaadetUklerlnl, k d Bilin re haat.l gazetelerle bir kayıp lllnı verecek ve eledi arttıgın :ın ve sermaye bulau 
ıı~ l°Uı.Unıı n hezimetin meydnna gel ve bu yardımın muhtelit ııckillerdc şlın olma ~ 1~ U ıll!J' gibi çııylar, cın. bunlnrın hUkUmleri kalmadığını bildi herkes fırıncılık yapablldiğinden 
A\-.. nolttasını:ın ısrar ctmi,tıı. fstanbul AslrnrUk Dairesinden: diden vücut bulmakta oldutunu batır. slne: dre a anmakktadır. Son gUn. receklcr<llr. • 1 llra.zcslnden çıktı ( !) 'Halbuki 
--~lttıt ıatmıgtır. lere 

9
a

11
ar çdayFuı. pctra ende kilosu va- Fazla. kart istimallne iınka.n vcr:t>11 beledfre, aksi kanaatte. ~hirclc 

\'l\J:!o A:NJN M:EMI,EKETnrt7.E ı - 338 do~'Umlu ve bu doğumlu. satt rny L ıya murakabe k k k 1 ~ 
"": l!ıı: !arla muameleye tabi' crntın bUtUn m. bu u t 1 o.nıa. muvakkat nrtla.rm tamamen orta· ne atlar kaı>a ı fırm \"arsa atılm:t• 
"'ı&:kJ yonu, fl gtmın op anarak çay ve kah. dan kaldırılması dU..t'"Ulmektedlr Fa ıomı müm'kUn kılmak l!;ln her ko. 

tlr-bı Y~ntn blrl k devletler büyiik rufıa.rı celp ve sevkedllecekd!r. in "it h k I \"enin ~ \'C me§ru kAr h dl b lı ,ı ... • • • 1 :ı:. ğlnt dJ ,. \e~aıl'h~ l\IUntr Erf.egUC ödllnı; 2 _ Şubelerde toplanma gUnU 23 gı ereye ava a ın arı it d ktlr a crını kat u ususta henüz kııU ıcı:ırnr ve. .ay: ı!'ı göstercce \Ude ıı un. 
b•ı. \o kl-• •~t 942 Ç b .....ıınu saat dokuz. Londra, 19 ( ...... ) - Hava ve dahi. tesnbı e tcce. t • "-1 dl rllmeml§Ur. ÇUnkU bu takdirde kart- ı uyor. Vaktııc §İrkcte girmediği .,.1 U .... aır .. , anln5J1r.1srıım ~ • Mart ar§am :ı. o.... ~,... ger ara.. an ""e ye tktısa 1 • f bn ~ l'lh Dı;tıi obralt memlekctlml:ı:c A- ı dur. li emniyet nazrrlıklarmm dlln gece dllrlUğll de çay ve kah t mu. lıırmı kaybeClenlerle §ehre yeni gelen. ~ın ınnmı ~pa ak rnecbarlyc.. 

-dau k h U t rtı rl~hıınC!.lerin çay lerln mtışkUl vaziyete d""melerl lhU· t!n<'lo l<~an b~ok fmnl'ılar. t>On 
lb~ ı.. harp mntunıesl cısnderll • s - Yevmi muayycndc her kes!ıı neşred!len tebliğln"e şöyle c!enlllyor: ve a veyi m § e e n 'k ""fi • 

~rı ~kkntda Amerika hnrlclyo mUs- çubcsine mUracnntI ve trube!erine mu. Çarşamba sabahı dUşmıın tayyare. nl bugün tesblt edl d: aQa verece. maıı vardır. Muvakkat kartların kal. l\ylard:ı tekrar çalışmak imkanım 
~·t eJsıe blr .trfüü mooc htılun . racnnt ctmlyenler hakltındıı A.akerlik !eri 1ng'!lterenln batı cenup sahlll ya. ti ti Y ni p lnıl cı.ncUme • dırılmaaı kabil olmadığı ta.kdiı'de bu hu suretle buldular. ~ Ur V .. ne vifcrecek r. le tarife, elde mevcut karUarın verilmesi sal"hlyetinln ''lll Bnı;Un şelılrde 220 fınn \'ar. 
~l•tı ' l'ls mlllAlmtUın 60nr.ı de • KQllununun Ceza Mııddcslnln tatbike· \tınma bomb&lar atmııılardır. Hasar "•r ey<! ve ven zam nlsb " " • ' ., r t·ı· t .... t " ktad eUcrine göre nız bölge in..e mUdUrlU""" eJlnde top. Rlr tı1ilyona yakm nüfosn olnn kos. 
lı~~' ' hUkömct ntllyatta bir dileceği ua.n olunur. ebcmmiyetslzdlr. Atır yaraıı yoktur. t<!Sbl olunma ır. j ..,.. b.. k İ>;ta b 1 

~~·-~~~~~ ~~.---~~-------:-------------------------------·ı:~::~:~m:u~v~a:!:~~g:~::m:U:~:O:r~.-~ ~ na~m~~~ )·c:ı ıra 
1 

1 ıı 'ftrmek suretllc Türkiye. pıır? 1Jste
1
1'k fırmcıfar bunu bl1e 

~, 'ltiu~ ku-'-- bU .. ·Uk as • ·, kı "f ınz bir halde. Fakat öv. le .... --cdı'- ·"·"'yle e.Zlenlyor. r;ok ~örüyorlar! 
"" c. b"' ...w " ~<(G~ş._~~ .... : .. .-9ı~d ' \Jt(l' -..uı - ·'~ ~ B Rt'y sandığl açılıp da reyler ta. t.ır~ıı • t!a bulunmnJ< Uzerc yol ll!l. , ...... "'"'. ı"Onım ki... Burada madam Alerton aR-n r-lfonı solfunlanınk Jçin Puvnro 

bıtı i• ~ır. ~l-dfvn k-.. ·r '""'·ltl"e, Mad Al ton t " .,.,.._,, yerinden hafif"e doğnılmucrtu. nif c•'IJcliPi vııkrt as1j 11.7..ahklara Vo 
t.... , ·r ... ,,~ a.... ;aıu ,, am er SUS ugu için Pu lnr.ştı: " " clad t~skfü1!lr. Mcltmet 1'1ecldlye 
"'ll t rtka cle\·ll'tlerlııden r.l • ~o \ı ~ ı.ıro rurdu: - Tabii, dedi_ .. ~.a Gelen • Genç kız, donuk gözleri, kı1~1.rmt;ı • -'lıı ,, 1u~ li! c -Ne Z<ltı.nedı·yo---·-uz ma• d d },:ınnkları ile heyeC.'.ln geçlrmise köy, 1'aırır Sıpahi, Rmı Kozanog. 

v%zıl! IDahem""yl pcom pııra ı> , •"'4U terden SQUI'S şun 1 e kalkınış fc- lıı•nz!yordu. Yerine otururken Pu lu. l;"ıı.zıl Volkanın \'c yedekliğe de 
' ıuılaıı tı ... Öc!Uııç verme ve ldr.ıl:ı. o· ~ ~e.ıitff' tln.m ?.. <hı kar erkek rolü oynuyor. Erkek· AMnrrnlunan, Adn~ F...MlLI' Dl. 
~tıı oı:fil Tlll".c1yeye luı~n yapıl - 'Oj ~4' - Öyle 2*lnediyorum ki bu ler hllfif çocukl:ırdrr. l-:-.ro, masa arkadaşı Tlmin suali· her, 'Emin. Erdem. lsmaII Hakkı. 
"J'"-~ lılrdnıu fa:r.lalr.r.tmıroktır. ~ znv:ıllı kızcağızı mes'ul etmek is • - Bunu da.ima ka.dmlar SÖy - Q•:l cevap vermeden mınldandI: nın s~lldlf,I anlıısılmr~tır. 
~c PAPAYA lUEICTUBU: tiyor.. ' !erler. Fnlt!l.t hata olduğunu hiç - Kıymetli mficevhern.tı ynn • 

l>""r"~en blldlr11dl~c güre Stnlin -20• - Matmuel Belfonı mu? Bilfı.· GURUnemezler. hımıda taşıyan bütUn l3lk ve zen. 
tl>e!(~P V r lllektup g6ndcrmldlr. Hu i:lt;, hatta onun hesabına UzillU;).-or Diye Tim itiraz etti. Puvaro a. gin kndmhr acaba mndam Do) 1 
~3'aııdı'1lıı ~an mahflllt'rl.mlc hn~rı't Puvaro maclrun· Alcrtona baktı: bile.. na oğ''un bu müruıkaşasma eii.dU t<ıı.dar lfı.kayt mıdrr:hr? 

lt ~'""'· Sta11nın po5t4 uo tınzaıı _ Bu <ln fev.kalftde bir fakır Ve Puvaro ma.dnm A1ertonun sonra geııç ıı.dnma hitap ederek Bu sual üzerine mnda.m Aler.. Bir çocuk mangala düttü 
l'ııt P 11:6o<termesı ~ hnv d ı;ğ'u Tim Alertona d6nerek ilbe aordu: fon atıldı: 1· z1 d k 1 k ~ uylUıd.ırı 0 'erccc · · ır.n ruıı... ·r. ı ı iti - Demek sahi Mndnm Dovl· w "a ·ç~e e K~ra 0 50 da-
llı, clll\·let fn~l bir htıalsc ,.c dir'oınnst. D<Xli ve sonra geveıelır;c 1aş a• e : - Madam Doyl'un yeğeni Mis un incı· gerclanlıg~rı·· ""lın• ..... ış cle"gwı· ı g~nda oturan Avselın 6 ya§ın a· 

lrt bt~ 111flıinde o doocre a:ı kulla- u·ı•-r. ııuv!\ro bir nn ı~.lıı olsun Bu.re.da kUçUk bir ruht mc- ~ut\•ud Jo:umıı kend:Sine bo..-er ,.... ....... kı toru G'")f kakt oy· l1ıı • ıı 
1 

.,. b hs "'u; m.ı? Dedi. nu ,u ızar. so a 
it ltı bQ .b •u c!ur k1 Vatu,nn mnlıfıll". ınesle ~-ini unııt.mu~ gibi görünli ~le mevzu a oluyor. dedi. Mat. ıni ?. narkenı yanmak ii~re bırakılan 

tt Pek 
1 

llatıata ketumly-et göstennr. }'ordu. mazel Belfor kendiletini a.dnn n • - Karş:ınyorsunuz mösyö Pu ~n;:;.Sizc bunu kim söyledi mn • mangalın üstüne düşmüş, muh· 
~. • ....... ~1 &ıılnşılablllr <!l'nllmel•tcdlr. - Mösyö Do.vl nğır mı yaralı:' dnn takip ederken müthiş hir a • \•&ro. Bahs .. ttiğin.iz mis J~nnıı. tcrf ~-'·"lerı"nden nnıışt r Ço 

-....:"-u •·- d "" Ha.fiycnin bu sualı"ne Tı"nı ce • ·' J.:. ' ya 
1 

• -
""" v~;;' başka p:ıpıı.rıc t:tr srm Div •' rn;ı.1nm Alerton ~rdu. ~biyct için ley i. Fal!nt dUn ge• Sııt·-ud bizim kuziniınizdfr. Linet \•np ve-": cuk Şi ,li Etfal hastahanesıne 
~~~ 11ın:" da almı tır. BilUln bu _ Evet, yar.ısı oldukça ciddi. 0:eki hli.d

1
selerden sonra hiddeti Doylun yalnızca ar!:adas·clır. _ F:guson.. kaldınlm_ıçtır ~ 

:._ e..11_ . ı Pll1>11lık t rafmdan tet. Doktor Besner ynrol:nın ayağında drdcnbire geÇU. Naszl, bunu a.nlr- - Ah affcdJn, hakikaten ka .. ~--
<>trı. -~ktedlr k -ı· ba - ı •·or musun:ız?. mtrrd 1smini h - Evet çalmdı. l'~ k d. · b . .\.U!AN . fu ku~unu çı armH.A ve cagm • .,, DII. er zaman mon- Diye Puvaro tasdik ı.acı şe er ıy::: yıyen ır 
4ı lf.a.rtaıa,.dazı EI.çtsı KA l,P: röntgene koymsk i~in sabIJ'Slzla • l'im düşilnccliycli, dr.n hayat dedikodularında duyu. .Mndam Alerton: etti. çocuk zehirlendi 
lııı!'.o ~ltlaJ K bc-rt Alınanlaıun Cl!ld nıyor. Fn.1tat <\oiml surette toptll - Evet diye cevap verdi. İlk ycnım da. Bir zama.ndnnberi bu - Bu gcrdanhğm {,nhnml§ ot. J{fiçükpazarda, Yeııihayat so· 

11 
~kta(l urt KıVfcrd~:ı b:ıbcr n kalacağını rennetnıiyor. "rektt lerl pek aptalca görülü • ~enç ktzla yakından aJlkadar ol • tnası yine heplmlzin yeni bir m - kağ•nda. 3 numarada oturan Ab· 

~ 8~Ya '"· Sabık elti Almanya - Zavallı dcli.knn!I, diye nuı. • y•ırdu. \'lağa başl:ıdmı. Sırf blr merak.. kmtryıı g"rmeslne sebep o'.aeak dullahın 3 yaşındaki oğlu lbra· 
ti liııa\'l(>bct1"r araııınc1ıı1tı dlplomatn: cbm AlC'rton tecssilrünü nçığa - 1yi görüyorsunuz, diye Pu • - Niçin?· mı? Oğlum Tim bu kanaatte. him, odada oynarken konsuı ü-
tnl'11ıda P t ke&lldlğtnd<'t,bf!ıi m~o ... urdu Daha dUn bütün dünya n:. mm tasdik et~j. Simon Doyl er• Diye Tim sordu. Dedi. Oğlu bu sözlerden hiç dl'l zerinde bulunan bir iifıcı şeker 

"-"Yaya "~e~opolL41e (,'C't.ıımııı ,.e Al. : metle;inden ıstifı.ı.de eden mes'ut V:cklik g\l.rtl.tuna tecnvilz edilcliği· Ji'nkat tam bu sırada ma'3.lan • memnun göıiln.ınllyordu. Puvnro znnniyle yemiş, zehirlenerek 
ti uıaanını bcklemekw rir fnni idi. Hnlbuki bugi!n gUze~ ııi hissediyordu. ıım yanından g~erek kendi ma • J(en4JSDe: )baygın bir halde ş;şlı' ÇocuJ,· 

O .. ken~~L-~e~-~dı·~~~ · 11J~l~~~·~·-•••••~~~~~~-~L~--;-~L ~~~~~~~~~~-~ ~ -- - ... vuu ,,...r> ™t.wancıeine kaldJnlmıP. 

REŞ~4T MAHMUT 



'.l·ıu.an: ~ircn: 

EDGAR V ALLAS VEHIP TAYLAN 

• 9. 
Fakat yemek esnasında keyü defa cndİ§e ile genç kızm yüzüne 

yerine geldi ve bahsi müşterekler I baktı. 
getirdi. Tim uşaktan bir fincan kahve 

Meğer bu adam ccygfricr ve .dal1a istcnıirli, Falmt tam cezve 
col:eyler hakkında ne kadar c:oK ile geldiğ'; r.•rada dışarıda. holde 
malümat sahibiymiş! bir gtirü"tü oldu. Seri hırçın bir 

Tim oturduğu yerden her il:i ces duyuldu. 
kapıyı da görebiliyordu. Bun~ar Stoker clir.de1 i cezveyi bırakın 
dan birisi hole cıkıyor. dığen hiı kapıya doğru kcştu. Ji'a.knt h~
metkiırlar dairesine gidiyordu. Bü- define vannnclan kapı ıtıld•. C!;tk 
tün yemek esnasında uşağı ~özeen te uzun boylu, zayıf bir ka°1ın 
kaçırmadı.. . gorülöü. Yüzü ı ·ice kızarmı~tı. 

Stoker bırıncı sınıf bir garson Sallanarak bir iki adrm ilerledi 
du. Böyie i;;ini bilen bir uşak bir Hareketlerinden ve s~sinden sar: 
aillenin yaz.unda ~mrü. yettiğ:ka hoş olduğu b2JLiydi. Ellerini he 
dar kalıı~ılır~.'· Tını b;rkaç defa line dayayıp odadakilere hiddet 
onunla goz gozz gclmcğ-e çalıştı. dolu bakışlar fırlatıyordu 
Muvaffak .o~a~~~ı .... Stoker ~e.n:e~ _ Maşallah, burada oturup 
başını. aksı ı~tık.;.ın_te çevırı~ 0 . keyfinize i:a'.nyorsunuz. E~nim de 
d1:1. '!3ır b~lkı de altın~~ hıss:. a.;,c:ıağıda imanım gevriyor. Bana 
~ e ~ış~ tarafından go7..etlcndı- dokunmağa cesaret ede,·im deme 
g1nı b1ldinyordu St k · k ·· ı "k· ·k t 

Soteker, temiz" ta:bnklarla IT.cy 0 e!, yo. S!l .. oy e ı ı to a aş: 
t . . od .ı-- k...,.,.;. kederım kl, ~adını hayatının so va ge ırmış ve auwı çı ...... o.. k d . ı 
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Şehir ·Tiyatrosunun 

l
ııroıı DRAM KISMil'."DA 

KOMEDİ KISMINDA 

il t 
.. l Ak§&m 20,80 da p A n A 

mi ,1 lı ÖKSE VE SCltSF. 

Beyoiilu Halk Sineması 
1 - LorPI Hnrdf fltl;tler 

2 - Tam.anı 

EVia:
3

9f..E:~·.~~~.:·:~·:~~~· .. ~· Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizm8 
.~~i~;~~~~.. 1 Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
nAHtlJVE LUVTf:HASSlSJ 

Ohıın)'olu ıo.a 

z.ıuayene santıerl· ı ~-4'.'reı· 2239' 

iki Daktilo ile bir 
Dosya 1emuru 

tCABINDA GÜNDE 3KAŞE ALINABtLIR 

ayıt ve 
aranıyor 

M eınur alınacak 
hazırlanıyordu. Tam o sırada nuna . a ar unutamıızs:n. .., 
Okvrayt ona dönerek sordu: Sesı kaba v~ serttı. Lı~:ın~ ~ 

_ Bugün mezarlıkta gördüğt:m Londra lehçesın~ çalıyordu. Z~ 1 

Ankarada bir mUcssescdo çahııtırılmnk üzere, eski ve Yeni ynzı ile ya. 
zılmıg tUrkçe müsveddeleri doğru okuyablllp yanıışsız olarak makine tlr 
yazmağa muktedir lılr daktilo ile, almanca ve ınglllzce lisanlarına iyi 

vClkıf, diğer bir daktiloya ve ticari müesseselerde muhabcrat işlerind e 

kayıt ve dosya memurluğu yapmı§ ve bu işlere bihakkın vukufu olan 
tecrUbcdide bir kayıt ve dosya memuruna, acele ihtiyaç vardır. Daktilo. 
luklara talip olanların, kendileri tarafından makine ile yaz.ılmı§, kayıt 
ve dosya memurluğuna talip olanlnnn da, kendi el Ya.zılarile yazılmış. 
mufaasal hal tercUmelerlnl, doğum tarihlerini ve i.stedikleıi asgari Ucret 
miktarını ve adreslerini zikretmek ve ıılmdlyc kadar çahşmı9 olduKlar: 
yerlerden ve.rilmi§ bonservisleri varsa, birer surctlni de eklemek şartlle 
(A.B.C.D rumuzllo - post& kutusu 176 _ İstanbul) adresine acele gönder_ 

melen. 

Sümer Bank iplik ve Doku· 
rna Fabrikaları Müesse

yabancı ı...,mdi? yıf olmasına ragmcn smm gı-
Uşa.k yerinde tam ıbir dön~ biydi. Stolı'er'e ad:ım:ıkıJ:ı muka 

yaptı vemet edeceği anlaşı'ıyordu. Uşak 
- Ben yabancı kimse görme· kadını ~olundan yakaladı. Fak~t 

dim. Tarif etmez mesir.iz , kadın <ara çabuk d!lvrandı 'c 
SeSinde içini kemiren mern.k 1 kolunu bir h~le ile k~_rtar~~· 

seziliyordu. O ana kadar önüne ı~nr8: y~m:ugunu S~okcr ın go' 
bakanMeri ibaşmı kaldırdı ve sune mdirdi. l!şa~ b1r adını gcrı
hayret içinde Stoker·in yüzüne lemek .rneOb~nyet nde kaldı. 
bai-tı. Uşak hal ve tavriyle fazla Meıı ayaga kalkmış. ~anın 
nazarı dikkati celbettiğini anladı kenarına tutunu,·o·du. Yuz~ sap· 
ve lakayt bir tavır takındı: sarıydı ... o:~vrayt d8: Fınd~~ 

- Belki hafiyelerden biriydi: ıfırlnmıc: one dognı eğil~ ştı, Yu· 
dedi zi.indeki adalelf'r gerilmı§ti. Ka· 

Meri Grir eöze karıştı: 'dın bağırıyordu: 
- Bu ak.5aJtI zabıta memurla- <De\'amı ,·ar) 

n gelmedi ki! 
- Belki Mister Landondu. 
1htiyar Oh.·vrayt sabırsızlandı: 
- Canım saçmala.mayın, dedi. 

Ben binbaşı Lru:don'u bir ba: 
kı§ta tanırım. Ba.hsettiği.-n adam 
küçük bir otomabille geldi, ffie· 
zarlığzn yakınında durdu, ve du 
varın üzerinden atladı. Biraz 
oonra anıt kabre gittiğini gör
düm. 

Stoker kaşlarını çattı: 
- Ora.da ne kadar kaldı? 
- Takriben 'b.eş dakikıı. Sonra 

otonıobilinc döndü ve önünden 
(;'CÇti. Pencereden iyice gördüm. 

- Uzun boylu muydu? 
- Evet, epeyce uzundu. 
- Once sizi, gecen sonbaharda 

ziyaret eden ndam oldu~-ıu 
mnnettim. Hani Londrada bir 
arkada..~mız vardı. 

'.rim mütemadiyen etraf mdaki 
şahı:sların ~erini gözetliyor
du. 1\1erinin, korku dolu bir üa· 
deyle Stokerin yüzüne baktığı 
gözücden ka.çma.d.ı. 

Stoker so~öa devam etti: 
- Otomdbili d:~atle tetkik 

ettdniz mi? lki ki~ilik bir spor 
arabası mıydı? 

- Evet, öyle bir şeydi. 
Stokerin çehresindeki adale:er 

~erildi. Me·fa·n bu derece alaka· 
dar olduğu osrnr ... ngiz ziyaretçi 
lcimdi? Uş$, ibu ziyaretçici mı.:.
hakkak tanıyordu. Tim'in bu 
hususta z.erre kadar şüphesi kaı· 
maıru~tr. 

Klenç Havs gittikçe esrarengiz 
bir mahiyet arz~diyorclu. Bu hal 
ise zabıta ş~finin merakını uyan 
dırıyordu. Artık Jmlmağa ve bu 
esrarlı vııkn.nın düğümünü çöz
meğe karar vermi.5ti. 

Milli Mahrukat 
T.A. Şirketi Hissedarlarına: 

13 mart 1942 t&rlhlnde ekaeriyeı. ! 
lıa.aıl olmadığından §lrketlmlzin &diyen 
içtimaı 10 nı..aa.n 1942 cuma gtlnü aa
at H de talik edilmi§tir. Aynı ı:tındo 
saat 14. te MI içtim& ve aaat 15 te 
ve.kAlebn tebll.gatmda yazılı iki mad. 
deyi müzakere etmek ilze!'e fevkallde 
lçUma edeceğinden ıo veya ondan fa:ı; 

ta hisseyi hari hissedarların toplanma 
gününden bir hn!ta evvel hisse ısencL 
lerinln bir bankaya veya tirket vez • 
nesine bırakarak duhuliye \'arakaaı 

almaları ve yazılı gtln ve aaatto §lr -
ketin merkezi oln.n Be§lkta§ta. ÇU'ağan 
r.addcslnde deniz hamam •okak 82/1 

numaralı depoya gclmderl nan olu -
uur. 

RtrJ'..NAME: 

ı - .Mecllııl idare raporunun okun_ 
mut, 

2 - Bilanço kAr ve zarar hesapla_ 
rmm tetkik ve tasdiki, 

3 - Müraklp raporunun okunınuı 
ve 942 seneııl için bir milraklp 1 
intihap ve ücretinin tayini, j 

• - Meclisi idnrenln ibrası ve ialm
lerine kur'a isabet; edecek üç 
azanın yerine yeniden lnt1hap 
yapılması. 

5 - FevkalAde içtima ve veklllctin 
gönderdiği 10.8.942 tarih ve 
1790 aayılı tamimlerinde bah - 1 
sedilen iki mo.ddenln müzakere 

1 
ve kabulü. 

Şubeye davet 
&ya:ııt a kcrllk oubetılmlfll: 
1 - 838 ve bu doğumlularla mua_ 

mcleye tabı ve askerliklerine kadar 
verllml§ her amıftnn milslim ve gayri 1 

mll.9lim erler celp ve 8evkedllecektir. 
2 - Şubede ıçUma gUnü 25 mart 

çarşamba günü saat 9 dadır. nu günU 
geçirenlere bakaya muamelesi tatbik 

edilecektir. 
3 - Bu celpte bedeli nakdt 

Yemek bitmiş, uşak ksJı.veleri 
getirmi~ti. Mister Okvrayt balısi 
yine at yan..,larI".la intikal ettir
mi.~ti. Mnri tek kelime konu.smu 
yor, dim.1ik sındn.1yası üzerir.de 
oturuyordu. Gözlerini önündeki 
tabağa di!·m!ş ba~m bıle kaldır 
mıyordu. 1htjyar Okvrayt bir iki edlımiyccektir. 

-60· 
Ji:ımlımun b-.ıradıı ka!ıml':I da kcn· 

dlııl lo!n rok tt'ıUkell göraü: 
- Bir ıı.ı {;üno lmd:lr l\Iogollstana 

geçmellytm. Bumda fııdn ıuılınam 
hem vnldt kaybetmiş olurum. Hem de 
Ruslar bell::J benden 11UphPJcnlrler, de_ 
dl 

R'r rı:ı.b:ıh Tcmmı:ln Moğol buduna 
d:>f.•-ru lınttket etu. Yedi gün at u. .. -
tUnda gitti. l\loğol smırlnrmı geçti. 
mr l\loğol kıs.) llne \'ardı. 

Temuçrn ~ok yorulmuştu. O gece . 
l"i ttlr klJy l'vfnde geçirdi. ErU-sl gün 
\"edi ır.ı:ıtllk bir yol d:ılın gidecek 
' " b r lm.'\ıW.'J' V8 mcaktl. 

MOGOL PRE!liSİ~ ' 1N lllJ'l.UltUNil. 

Uuıı ~slan buralara kadar ,>nyıl. 
nıı,ıantı. 

Bu havallyc hhknıcdcn lıir ~lo;-ol 
pmusl o aab:ıh atla köyde tPrtl') ~·a • 
parken <la,,'111 l:llldırdı: 

''- Hııngi C\de yııb:ınt·ı misafir 
\."BMlll, dışanyu ~ılcıırılııın . ., 

Bu 1111.n lizerinc Tr nıuçlnJ soha(~a 

çıkardılar ve prensin hın:uruıın g<itilr_ 

diller. 
Prens sordu: 
- Bumya nlof• l:'eJdtnr 
- Ben bir 1\Jogoı ""llz.ade f~·ım. 

Oobl chıtr&Mlakl köyüme giıtlya_nım. 

sesi üdürlüğünden 
1 - Müessesemize bağlı Bakırköy, Bünyan, Defter .. 

dar, Konya Ereğlisi, Hereke, Bursa, Merinos, Na .. 
zilli, Gemlik fabrikalarımız için 3659 sayılı ka .. 
nun hükümlerine göre imtihanlı ve imtihansız 
memur alınacaktır. 

• ..._ • • .. .... .. .~. 1 ..,,..:;,_ • ~ 4 .. • 1 2 - Aranılan şatdar: 

3-

A- Lise veya ortamektep mezunu olmak: "fük .. 
sek tahsil ve ticaret lisesi mez·.ınları ile, li
san bilenler tercih edilir,, 

B- Askerlik fiili hizmetini yapmış bulunmak. 
C- Herhangi bir hizmet taahhüdü altında bu .. 
D- Halen yüksek tahsil müdavimi bulunmak 

lunmamak. 
E- Yapılacak tahkikat neticesinde sicil ve sevi

yesi itibarile memurluğa alınmasına mani 
bir hali bulunmadığı anlaşılmak. 

isteklilerin Ankarada müessese merkezi Zati!leri 
şefliğine ve birinci maddede yazılı yerlerdki fab
rikalarımız müdürlüklrine 27.3.942 akşamına ka
dar müracaat ederek 28.3.942 cumartesi günü sa
at 14 te imtihana girmek üzere numara almaları 
lazımdır. 

İstenilen vesikalar: 
a- Dilekçe 
b- Mektep diploması 
c- Nüfus cüzdanı "1942 askerlik yoklamasını 

havi,, 
d- Doğruluk kağıdı "polisten musaddak,, 
c- Evvelce resmi veya hususi müesseselerde ça· 

hşmış olanlar m iyi hizmet vesikaları. 
f- Askerlik terhis kağıdı 
g- Ha~en herhangi bir vazifede olanların bu

lundukları müessesenin muvaff akiyetiııi al .. 
malan şarttır. 

h- Tayinlerden sonra istenecek fotoğraflardan 
ba~ka müracaat edildiği zaman bir boy, bir 
vesika fo•rnerafı verilm-es:. (1935.3570) 

TURKiVE iŞ BANKASI lzmi'~ Deniz Satmalma Komisyonundan: 

Kücük Tasarr.u f 
Hesaplan 

l9U '"t~ltVE Pl..AN) 

K.F.Şll>l!lLER: 2 Şohaı, 4 

ıtayı.s. ı -"ıta"tO&. \! tkt.o 
eltetrlD tarllılt•rindt 

-pllJT 

- Ncrden geliyorsun! 
- Nıınklnden .. 
- \'nlım .. ;;;\·lliyorsıın.. lınkllrnti 

•. aklama, 
- Hakiki\ ti fiÖ~ lcdiğime Jemln t>ıle-

'taı. 
Perdrnlıı arkasından bir bn uzandı. 

remnçln im ac.amı ı;ilrUnce tanıdı: 

- ,\'.bay •• 
Dlyo hnğırdı. A~ıbay gllldh \'<' l\lngol 

pren lnc hltııben: 
- t~te hu bir .J:ıpon <'.-ımsurlnr. O • 

nn y 1'•'l"'·.1p bize tesllnı co.inl7~ 
Dedi. Tcmuı:ln ~sırdı; fnlcat ltıd:t. 

finl ka.) ?>etmedi: 
- Cen <·::s•ıs dı>ğlllnı. J<'nl•ut bu a _ 

lam Hu" c·n~u ıı:lur. l\Iongolyayı "!tcş. 

ı~mı.>fi'" gclıJI. 

l>t') ince, l\Jı:gol prcn 1 ıtusl:.lrla iyi 
:eçi.ınwı. lsk-dlğLrıl 58.) ledll<ten aonnı: 

- Uıı nd.\nı .. fnl Şımgıuıydanberl, 

lnkiıı cill;; r.mış, dl'dl, scııln bir .Ja. 
pı>n rJumııu oldui:ı.ınu ldıll:ı ediyor. E _ 
ğer stml onlıırn teslim ctmez.se:n, ci • 
nnmıı:clakl bir Uus ı:;öniillU fırl.nııı 

kö)lerlml7J ve kasabalarunıu ynlm • 
caktn. 

19-u IK~I'~ 

1 adet 2000 LlralıJı .., 2000.- L1rı. 

a • 1000 • - 8000.- . 
1 • 15() - 1500.-

l\~oloz taşı ahnacak 
1 • lj()() 

ıo .. ~ 

4() . 100 

• 
• -~-
• - 2600-

• - ,ooo.-
. 
• 
• 

ı - Tahmin olunan bedeli 144.000 llradan Jbaret 24000 M.S moloz taşııııJ' 
kıı.pah zarfla eksiltmesı 20 mart 9t2 cuma gilnU saat 16 da ızınlt 
tersane kapuıındaki komisyon binıı.sındR yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı 8450 liradır. Bu Işı> nlt !ennt ve ~sust §artnııtl' 
hc:-ı;Un komisyonda görülebilir, 

~ "' 50 • CI 2500.- . 
2QO . 20 

200 - 10 
• -~.-

- Z(\Q().-

. 

. 3 - Eksıitmcye iştirak edecek taliplerin 249-0 sayılı kanunun lııtedlğl tıcl 
ret ve:ılkaıarrnı ve ayrıca mnh:ılll emniyet mUdürlUltlerinden aıacaıd"' 
ehliyet vesikalarını ve yukarda mlktnn yazılı temlnatlarlle b!rJllı 
t:ı-ızlm eıleeeklerı teklif melttup:armı belli giln ve saatten tam bir ~ 

r! evveline kadar koml8yona vermeleri. (2940) 

Tenmcını çol< söyletmediler. A.kbay 
pl'.r<le arkası.nd:ın çıktt.. maiyetinde • 
ki on be3 yirmi '<ilüblı Ruı; s<inUUlhü. 
ne: 

- Şu 11dıunı ya im tayın! diye ha~ır. 
dı. 

Tcmuı:lnl ynkalndıl.ar 'e derhal hol 
lur.nı bağlnyııJ götürdüler. 
~lcğ'n Aı.bny onu Ş:ıngha) ılaııbcrt 

lal.ip rdlyorıntı!J 
Temuçln bwm geç ıuılıulı. Artı!< her 

!!CY :,ıtm!ştl. lfohr.:ı.-nan Jnpwı amlrııli. 
nln kahraman oğlu f:lmıJI Hu l:ırm c. 

rUm nırm·ş. Il&Jbukl Tolt~·o~ bir ffif'Ş 
hıır fıılr.ı l;:!r.:- )·ctmı, :raşıma knd:ır 

yn'..iı:-:ı""tJ:ııı ,iylcmlştl.. 

Kcl'nrı bağlı olaral• blr kö., "' inlıı 
bodrıımun.!:ı w siinı;-illü Rus ~önUllU. 

IPrl nc7.ar:!ll nltıncl:l yatıyordu , Oöı:U. 

n • 11~ l••ı ı;ir:J 1~1 yclılıL 

Oıı:ı, l:l:ı ı lmrarını yüı:line ll)tc. 
mi ler<!I. 

Ciöııli"lıl Iırku knrrıınd.a.nı rlvnrda 
bir t'ü.)c gitın!ştı. tıl"lm kararının tat. 
bUıl !ı::n kurrıand:ının avdetin! }J('kli • 
, orl:-rı!ı. 

Tı:t.n··rh bir gl":'c bodrumda yntar • 
l,;cn, knrııs :.mn iinlindı- dola,ıın ıı<ibct. 

Tt:l\ll!ÇtN Kllnr:ıu:sA Çllf'rln l<onuşm:ı!:ırını du~ ı··ı: 

DlZ!LtnI<El'i - füun:ındrın gru; \'akit köyd~n 
Aldıayın mensup olduğu gönüllü Rn"' dönmU<,!,. 

fırlmsı kumnnd.-ı.nı, Tcmuçlııl idama - Öy!e~·se nırır snbah ilk ı~ ı 
ın:lhkfını ctml~tl. dnmd:l h:ı:ı:ır iıııh:nm:ıl< olacnl<hr. 

Trmııçln bir iki gUn ."'"''m kurşuna - Bl?:lm t.mınamlnrıııı, ldnm mah 
tizllcrel'tl. kOmlRrının knrı;ı .. •n dlzlllşlnl ,-aıun • 

Temw;ln lmçmnl< \'P kurtulmak fır. elan seyretmr"ı•• ı pek hl)'.'Jlanır. Aca 
sntınr c:ol; :ımdı. fmld'ın bul:ım::dı •• tn. ha nPdcn '! 
iline idi tn; - Çinlilerin bir södi \'ftrdır: Su tf'ı; 

- Bu !.:ııtnr kola~· .ralmlnnnca~ımı tlc;I, ıı )ohınıl:ı ı. nlır, derin. O ıfa 
•urunu~·ordum. lk:nrl< ki çok kıs:ı öm_ günün birinde D;) nı ~klbr~ uğrtya 

calt d:ı. 
- Doi;rnı söylü.) orsun ama. oP 11 

~erlnılt· ol ım, sad~ ld:un :<arar~., 
nı lmrnlar \'t: bir koıııcdya gibi, b\I ıı 
lı 'iıthııeterf S<'yrc gitnıcwlm. p 

Tenıuctnln sinirleri gerllml~tl·· 

•·:ı fazla dlnllycnıedl: ./ 
- Demek ki ynnn s:ıbnb kUl'f tfo 

~:~n~:ğı:t::::msı~~u~= ~ol 
mak lı.tiyorum .• bl·lll flCD buraıard' 
dürme! 

U'yı• ,ahnrdı.. ~ _111 
\"e böylece .nfıık söl•ilnooye ~o 

uyumadı; dun etti .. mcıoıım AJdlll' 
bel<!~d!. 

.,:ıruıc sükcrken emir geldi: 
- Hazır ol •• idam edllettk!Jln1 ı1' 
Teınuı:ln miltcnldd!Ano bir .,.~ 

bodnımdan ~ıktı: 

- lln11nm .• 
- Oiiiınc gldlyorann? ._f' 
- lllli.••orurn. Ölmek, tckrsr ' 41 

m:ı.k tein yeni bir Aleme geÇlll~ ,.,ııt 
mel;;tlr, Ben öllimdcrı kortonu, 0 

Elli odun l<adnr gl:ltürdiller •• 
(Devamı,..,-) 


