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Londradan gelen haberlere 
göre 

Almanlar 
Çevrilen 

kuvvetleri 
kurtarmaya 
çahşıyor 

Krips 
Avrupa işçilerine 

hitap etti 

Ekmek talıdidatı 
Ticaret Vekaleti, son indirmenin 

muvakkat olduğunu bildiriyor 
~ i1 (AA.) - Ticaret "· ı de yirmi ni8betlnde iDdb'Dme9tDe lca. 

klletindıen tebllt edilmfftir: rar voermifUr. 
lillkamet. 28 tubat 19f2 cumartesi Bu karara göre atır fKllere günde 

&'ÜlıUnde ytlrürlUte girmek üzere atır (760) yedi yqmdaD yukan vatanda§_ 
~den bqka vatandaılara verilmek. j ıara günde (300) yedi ve daha qagı 
te olan gtınıUk ekmek mlkta.rmm yUz. yqtakl çocuklara gtınde (1~) gram 

ekmek verilecektir • 
Bu tedbir, sürekli ve flddetli bir kıf. 

tan llODra hlJA devam etmekte olan 
7&1murlar dolayı.sile hububatın dahil . 
den Jatuyonlara naklinde ujTamlan 

G .. geçici mllfkUller g6z6ntlnde bulundu -oze nılarak her ihtimale kartı mevcut 
stoklarımızı korumak makaadfle ve 

Çarpanlardan ~vakk&t bir müddet için alınml§tır 

~--= Hüeyin cahil Yaıçın ' Amerika - Vişi 
Almanlar Raslann doğu cep

hesinde 1Jin ettikleri muvaffak'· 
Jetlerin uılsn olduğunu temin et• 
tc.Jrtaı 90111'& bllikis kendllerlnln 
aldıktan esir, t.op, tüfek ''e saire· 
Yi sayıyorlsr. Hele Alman kunet· 
lerhıha Ra.~lar karf;ısmda kaçmııt 
oldaklannı kat'i surette tekzip e
diyorlar. Buraya kad:n iyi: fakat 
tlODllDda bir ıteY söylüyorlar ki bü
tan yabrld icldialamu ~ zayıf
latıyor: ''Yakın bir zamanda kf. 
illin kimin önllnde k~tığr:m onlar 
göreceklerdir,, diyorlar. Demek 
oluyor ki bagtln için Raslann ~
tıklan yoktur. Bu halde son çar• 
Plfmalarda Rusları mağlüb ettik
lerini Da3d iddia edeWllrlerf 
Ruslar mall6b olBalardı ıilndldea 
kaçar1an1ı. 

• 
Daçe bir Alman mecmuumda 

l'~ıiı bir ma.kaledc sulhten hah· 
"-tınenin bir cinayet t.e~I edece
ği lluiaatini müdafaa ediyor. Ay
~·aa, İtalyan propagaaCIMJ 

münasebetleri 
Amerika llarıcıre 

aazırbtı 

Bir tebliğ 
neşretti 

-0---

Peten Ruzvelte bitarafhk 
hakkmda temına. varmış 

Buna rağmen 
Amerika botun 

meseleler hakkında 
izahat bekliyor 

--0--

Sovyet ll~p gem•· 
ıerı reodoıyarı 

bombarlllmaa etti 
o 

Bir Rumen 
tümen~ boz
guna uğratıldı 

- ' 
Barp meydanında 
7500 IHl sayıldı 

Hitlerin harp 
gayretlerini 
baltalayınız 

(J 

Varaauz, ıess ~zce 
varnnaz il 

Londra, 28 (A.A.) - lılüdataa lor. 
du ve BUyUk Brltanyanm eakl KOL 
kova elçisi Slr Sta!flrd Krlpa, Avrupa 
işc;Ueılne hitaben radyoda IÖYledili 
söZJerde Çekkırin, Fransızların, Holan· 
dalılarm, Belçikalılarm ve ''BOtUn mll 
leUere mensup zincire vurulmU§ l§Çl • 
lerln,. Hltlerln harp gayretlnl balta • 
lamalarını lsteml§tlr . 

Slr Sta!ford Krips, radyoda diıılı6l'l· 
cılere ( V) ordusu ~kanı albay Brit.. 
ton tarafından takdim edildikten aoa.. 
ra nazllerln işgal edilml§ topraklarda 
tazyik altında çalı§llD taçller yal"Ch -
miıe dUnya f§çllerlnln geri kalanları.. 
nı k6leleştirmeğl umduklarını aöyle • 

l\lo!'kO\a, 28 (A. A.) - Sovyet mlştir. 
4ece tebliği: Stafford Krips deml§Ur ki: 

27 Şı.;batta kıtalal'ı:mrz cephenin Fakat onlara k&!'§I koyan iki ku\P • 
ra!uhtelif kesimlerinde şiddetli \'Ct Vardır: 1nglllterenln, Am.erikaıım 
;arzıışrnalar yaptıktan sonra bir • ve Ruayanın hUr işçilerlle zaptedilen 
:-cık meskün tnahalli işgal etmiş • arazinin kendi zlnclrlerlnl daha sağ_ 
!C'rdir. Dilsman teçhizat ba.knnın• lamlaştırmak ıçln kendileri çaI11t.ırı _ 
dan ve b.i.lb~a asker b::ı.kmımdan lan btlyUk bir maklne~i mısıl durdu -
ağır kayıplara u.ğra.mıRbr. rablldl.ğl de malfundur. 1stıhsall ya • 

Mareşal Görlng flU'k cepbcalne tuueket edecek bir .,.e _._ 26 Sub:ıtta. hava muh:ırebclc'rin• vqıatmak yahut durdurmak lçin va_ 
---------------------------------....:·=a:e:·-.:ı::,~em~lr~le~r~~~·e~ri~yo:r:._ - ka 

187 teneke saklı 
benzin yakalandı 

Benzin Yeni izmir ambarının 
ardiyesinde elegeçirildi 

Kaçakç1Jı4 memurlan ihbar üzerine 
benzinleri meydana çıkarmış ve üç 
suçluyu da yakaııyarak adliyeye nr _ 
ml§tır. 

dr 3 düşman tayyaresi düşürül • aıtaıar Jcat etmek hususunda ze aa· 
müR ve hava. alnnlarnıda 16 dll§ • hlplerine ne gllzel tırsapar çıkıyor. 
~ tayya.l'e& tahrip edllmiştir. I sır Staf!ord Krips, Ruııyad:ıkl 18 
y ekim 19 dur. Biz 5 tayyare kay- aylık ikametini ve Sovyet i çilerinin 
~ettik. kahramanca feragatini bahis mevzuu 

27 şubatta hava muharebelerin- ederek ııHyle devam etmiştir: 
d• 3 dil§m:ı.n tavvaresi dUşUrUiınuı Bllyük Brltanya ve Amerikan zafe. 
~ (D~~·amı S Uneilde) ri kazanmam için Rusyaya ellerinden 

geldiği kadar yardım ediyorlar. ÇUnktl 
Sovyet l§Çllerinin fena olan §eye k&r. 

fi iyi olan teY u~da mücadele et • 
tiklerine kani bulunuyorum. Şimdi vu. 
nınuıı, Maııizce vurunuz, kuvveUi w
ya hatif darbelerıe defalarcn. vurunuz 
ve biliniz ki sizi teııvlk tçin yanıbqı _ 
ruzdayu: ve sızın cesaretlnlz bize kuv· 
vet vermeldedir. 

Cavayı 
işgale giden 

Japon 
Vitideki sefirin çağrılacağı 

haber verilmektedir 
(Yazısı S öncllde) 

Sirkecide Orhanıyc caddesinde !ırm. 
cı Şevket ile Sirkecide çlçekpalas oteli 
ııahlbl Ha.aan Esent.epe beraberce 187 
teJW!ke benzin toplamt§l&r ve bunları 
yeni İzmir amban sahJbl Ahmet Yük. 

/ 
ler ile uyuşarak ambarda sakl!UIUf • 
!ardır. 

Tahkikata mUddelumuml muavin _ 
lerinden Kemal özçoban elkoymuı tah 
klkata ba§lanmıflır, 

llalkma tramvayda, so
kakta. ~ burada d!Hni tutma· 
·~ 1~una, ve düfjllUUlm kf'ndilr• 
ruıı dlnledJğtni hatırlatıyor. Zanl-
11 tt.aıyaa halkmm dilini tuta tuta 
adet.l 9erbest konuşmayı unata
caimdan korkulurken Daçe'nin 
buna kifl gönnlyerek onlara bü
ttin bütün dllslzHk t.a\-slye etmesi 
84*ba neden ileri geliyor! Anla
şt1ıyor ki ttaJyada olsun, Alman· 
Yada olsun sulh armlan artık a• 
~lardan ta.'8C&k kadar kun·et ve 
~~~et Peyda etml~tJr. İtalyada 
...... KID şlkiyetleri sokaklara ve 
tra.n,'aylara döktlleoek kadar art
~tır. Ufaktefek lhtarlarm, t.eh· 
... , ve cezalaım para etmediği gö
rtllclUğünden blu.at Duçe'nin ot.o
_..lestnı kullanarak halkı t.aJıam. 
"'tlle, sabır ve sllkfıt& davet etme• 

deniz kuv- Japony_a~ı~ ~osko: 
vetlerile va elçısı ıstıfa ettı 
Müttef k klJV-Bir italyan şirketile Japonlar Rangon 

anlaşma yapıldı kaoı:arında v~tler a~asın~a 

Tokyo, 28 ( .ıl.A.J - füsmi bir 
kı;yn:ıktan bildirildiijinc ı;örc, Ja· 
ponyanın l\loskO\"!l elçi i general 
'fıılekava, sıhhi sebcı1lcrdcn dol:ıyı 
istifa etmiştir. Haridye nnzırlıl;ı 
müşaviri ~amatakc Sııto, impar:ı. 
torun tavsvibile hüyiik elçiyi is· 
tıhlilra memur olmuştur. Kcnılisi, 
or.ta elçi tayin edilen Goro Moris 
Hima ile birlikle- Moskovaya gide. 

s· 
Dae Uiıum hJssolunmu~tur. İyi 
~ler değil. 

• 
4-erfkada milli mfidafaa esra-

1'1 1~ikJ•ğlnden dolayı müddei· 
~~i harekete gelecekmiı;. Söy
"'~ıı;lr1e göre, tayyare in5aatına 
tfıı:.1anıar ve saire gszetelere v_e
ttııa.:;• ecnebi ajanlara bildirllınış. 
ı"""d hlldlğimjzc göre, müttefik· 
deıı~ ıntııı müdafaa eoıran yoktur 
Parl~Ur. En salihiyctll :zatlar 
l"aftaJc· "~ ba~lıyarak her tf.• 
I~ ""tuklannda. her ~yden 
'ara ' 1er. Nt"kadar tank ve tay
nı ta~ldarını, hangi ~eıtit ye
lttiJ o1<1 lerfn tecrUbelerl ile mc!J 
illi 3•0~klarnu, o sırada kun-etli 
ııe ı. 2ayıf mı bulunduklannı. 
bi.._, ~~b hticuma geçeeeklerinJ 
gt~i rer söylerler. İfjlcr fena 
ıı•ı.,_ e ha§iadığı ''kit daha fe. 
1 ele ~ C&~ı perva.'iızca ilin ede
lıl"-t eta ~ılanndıı.ki dUl)manı ı 
ı~lr da.ha Hiddetle hücuma ge(• 
t~e •ıkı taklpt.e bulunma1c için ı 

Vale ederler. 
lıe,. ~ "· demokrasi de,·letlerl için 
kont~~ ıntlietin gözü önünde ve 
~i,. IJe altında yapmak en büyük 
!"rb ilQ ~frıe de bazı boşboj;rn7.bkla · 
ti~ de'6rnaııa bir hl7.met tecıkil et
~larn dernek pek göze çarpmağa 
~r. 

--------------------
A 1ağ1 kayarak düıtü 

'.Beyotl 
77 Y Unda takır sokağında oturan 
"lıha~tnda Aruzyan Ekmekçlyan, dUn 
lta.rkl!lı hantnrn merdivenlerinden çı • 
C:an ıı.. nyıı.gı kayarak d(lşmft' başm. 
l>ll§a •;;·r 81 ~ tte yaralanarak Cerrah 

&atancsinc kaldırıJml§tır. 

Hususi takas yolile 2.700.000 
mamulat ithal edilecek 

. ıe~tr are;ı;; içinde Şıddetlı denı:z 
hrahk Yağmacılar kurşuna dizıldi muharebesi 

oluyor Vl:ıi, %8 (A.A.) - Birınanyadan alı. 
nan en son haberlere göre Japon ku 

Ankaradan bildirildiğine göre l hWnde birtaJum İtalyan manıulitı~ vetleri dUn akpm Ringon ııehrin~ 
bazı mellarmuz mUkabilinde ltaı - run hususi ta.kaz yoluyla itlıalı kapılarına dayanmıelardır. Şehir bil§ 
yadan 2.750.000 liralık btr had da hakkmda Comi:ron Anonim Şırketi tan ba§a alevler içindedir. • 

ile müzakereler yaprıml§ ve bi'" Londra, 28 (A.A.) - Japonlar dün 

-o-

Btr mltteltk k ra-
vazlrle 3 muhrip 

battı 
Amerikan 

hava kuvvetleri 
Şimdiye kadar ne kadar 

gemi batırdı? 
\'aşiogton. 28 (A. A.) - Ame• 

rikan ordusuna. mensup hava kuv· 
vetıerinin taarruzla.n neticesinde 
düsma.nm gemi kayıpla.n göyledir: 

iruhtemel 019.rak batanlar: Bir 
zırhlı bir :ıcruvamr, 2 muhrip, 3 
ı:ı.a.rn~lı gemi, 11 tapt. bir deniz 

::ı.ltı. ;;...._ ......... bir 
önemli ııaaara U1r•.,_._. • 

hl 15 k.rUVazör 2 muhrip, 14: 
zır I, ' __ :.,.ı 
taşıt, bir tayyare g~. 

anlaşma.ya vanlm1-"'tır. Hindlstıında Bengaı körtczlnd b 1 
~ dl e uu. 

Bu anlaşmaya göre. hususi ta • nan An a an adası Uzerine iki hava a. Londra, ıs (A. A.) - Dan~· 
kmx yapmış'ardır. J 

ku yoluyla İtalyaya zeJ Unyağr ve Ma.11 gazetesinin Pata.vi<' muhabiri 
af",,.. .. gönde-1 .. -ek bun'-- muka• Londra, 23 (A.A.) - Ranvondak' t l f .. d - ' 

....... •.uç\; ..... ~ k 1 9 • şu e gra ı gon eriyor: 
bil İtalya.dan deınİr malzeme, çi- :::m~~arad:.a~=n kontro!UnO .Japon ftlosun:ı mensup birlik -
vi, demir tel ve dC'nılr bidon, saç 11 ını dlr acılar kurşuna lor, ;::u anda müttefik deni?. fil~ 
bonı. ~& ka .... ••"'lü, ve iki .. __ çın diz m~ er • 
~ . .,..... uu·- ı -------------------- (Denmı 8 ilnC'ilcle) 

mutabakatı ılc tayin edilecek sair ----------------------

~ ~~~;! ;~ı:1!~;:; Çay ve kahveyı· ı·nhı·-
getirilecektır. Bunlardan ba§ka ı. 

=·~ö~~ecekde:r:uk:: 'sarlar idares·ı satacak 
bilinde ltalyadan külrUrt, cigara 
kağıdı, ldır..yevi ve t?bbi maddele~, 
sentetik boyalar, şapka ve entcıtiK 
veya trbbi esanslar ithal edilecek· 
tir. 

Böylece Ticaret Of isinin mühim bir 
kısım sermayesi serbest kalacak 

ccklir. 

~alta, 2S (A. A.) - Cuma gün
kü resmi tebliğ: 

Pcrsembe a.kş:ımı, düşman ge • 
"11'leri Maltaya yaldaşnuşlarsa da 
vcl'ilen ha.va te-hlikesi işaretine 
rağmen hiçbir hücum yapıl~ 
t.-r. Pel'§embc gecesi ayn ayn ~ 
birço kdüşman tayyareleri '!x>mba• 
!ar atmışlar ve hafif hasa.rlara so
hebiyet vermişlerdir. Tayyare kar 
şı kovma topçusu. tayyarc:le?"e ateş 
:ı.çımş lır. 

Cuma sabahı avcr tayyareleri re
fa.ka.tinde dli.,<=mı.'lll bomba. tayyare
leri iki dMa bombalar atmt.5larsa 
dn. hc.uıar vermemişlerdir. Tayyare 
lcar§ı koyma topçusu ateŞ açmış -
tır. Telefat azdır. Halen bir hava 
hlicwnu devam ediyor. 

Yeni yapı usta okulları 

Maarif vekaleti yapı uau okuı-Anka.radan bildh1ldlğine göre gllın
rUk ve inh!sırlar veklletı 1~ Ucard 
veka.Ictl arasında, memlekete ithal 

gul olmaması dilşUnUımektedlr. lsnnm sayısını artırmağa karar 

Amerlkada deniz harp geml)eın ID ... tı un.retle devam ediyor. Bumdakl re. 
.amcJe 4.15 bin toalak Lataı.ua uılalJaıDJ lap .llellDde &Örii)'0111UDUDUL 

e. 
dilmekte olan çay ve kahveler hakkın. 

1 da bir karar almak için lema.alar bq-
1 lanuştır. 

Ticaret ofisi, elinde bulunan mUte • 
ı davU sermayesinin 8 milyon lirayı b• 
1 
ıan mUhlm blı· kısmını çay ve kah\ ( 
stokuna bakladığmdıın memleketin ıh 
tiyacı olan daha mtlhlm maddeleri te. 
min ve stok yapmak için kA.fi sermaye 
bulamamakta .,.e mııu korunma ka • 
r.ununa istinaden bu otlsln sermayesi· 
nin tezyidi cihetine gidilmektedir. çay 
ve kahve tedricen islih!Ak edUmekte 
bulunan bir madde olduğu için elln • 
deki sermayeyi dalma değiştirmesi ıA.. 

zımgelen bir müessesenin bu l§le me,· 

Zannolunduğuna göre çny ~kahve. \"ermiştir. Adana, İzmir, Kayseri, 
nin satış ve tevzii ile inhisarlar vekA.. Samsun, Rize vilayetlerinde bun-
~cti mC§gul olacalttır. 'anlan birer tane nçıl:ıcaktrr. 

-----·-·--- --------·~~-:ıs::·"""'- ,._..._ 
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~llmill· ~HAYATTAN PARÇ'"4LA 

Yazan: 

Haz.ik hekim çok defa "Size dokunmıyan §eyleri yiyebi -
lirıinı:r.!,, der. Bu mülahazalarla hastanelerimir.cle co il
mi bulduğumuz nazari J·ejimler yüzünden israfları ela 

menetmis oluruz. 

DOK TOR RASi M ADASAL 
, .:.ları dahi aç bır ·ır. En.urumun 
Hmıs kaza.ı::rna ~it b:r koyde bir 
h<uıtnmızı vilavct numune hastu .. 
resin,. 4

• ı.ız ic'.ıe ettiren blı: hae
talık'n 1 atırdığ!Jllw forzct.IcUm. 
F.u adam normal ola.."'nk günde bir 
kilo ekmek ve nkeam sa.balı bul • 
rur pılavı ile biraz ayranla besll'n 
rııe!<tedir. Biz valnız Tür'.ı< mutfa
pnı değil hntul ma'halli f'artları 
:ıa.znriyeei ve taklıtçi bir hekim 
rHlı;ilncesile hare-ket cders"k bu 
köylU ha.._~a sebT..e ~rbaru. pnt'. • 
tC's jürcsi, taze bezelya, taze bak
la Sibi hnfif yemekler verir ,.e 
hAttü hazan btisbütUn daha stkı 
bir rejimle <le aç bırakırız. Asker 
"ekimi olr.rnk hnstnnelerde bu ki· 
tnbi perhiıler yUzünden karmları 
~'ddctle zll çal n askerlerin üte • 
C<Cn~ı-i tn.y n s:ı.tınaldık lnrı ve l n 
vece kalkıp bulduklar.mı yedikle • 
rini müsnhede ediyoruz. Bütün 
~ kuru ekmek, soğan ve zeytin 
; iyen bir adamr. hasta.lığında da 
ııorm~l hayatındaki ye-mck tarzı -
r.a. uygun bir rejim tertip etmeli· 
~ir. YUksek at('Şli hastalıklnrdn 
r~hl uzviyet bcslcmneğc muhta~
tır ve tıılı i zam'Ullarda oldu~ ka• 
dar olmamakla beraber yine mn -

1rnl gıdalar vermek lazımdır. F..ı.5n
scn albüminli veya &'kedl hnsta• 
l:ı.rda olduğu gibi muayyen muzır 
~daları meneclio ona göre bir re. 
jm Hstcsi tanr.cnı etmek yalnız 
hc-sinun \-aıife.sidlr. Fa.kat unut
mam~hdır kı her lınsta. ve l\cr in
san b!.raz da. kendi vUcudunıın tec 
rtib~li tabibidir. .Bjnacnaleyh ml
d"1;intlen mu t.aıip bulunan bir lr· 
san kendisine fozln dokunan ve 
:·emC'1derin clta:binde ekşllilt ve -
ı en gıdalar h:ıkkmda tccrllbeli· 
c!:r; ve hntt!ı hlıru hekim çok do· 
fa "Size dokunmıyan 5eyleri yiye" 
h!llrfilıılz ! ,, der. Bu mUhi.haıalarln 
h9.Stanelcrim1T.dc ook ilmi buldu .. 
~uınuz na.zari rei.ımler yU.zUnden 
i"rnfl:ırı da mcnetmili olunu~. Çok 
fa.1iir bir 'liie yuvnsınd esasen 
hast lığı yilzilnden iş!.ne gldcmi • 
yen rnuztntip bir be.00.\'a gocu3Ua.n 
muvnceheslnde fnntn.z!k rejimlcl'i 
ısrarın tavsiye ct.mek ıstırabı 6id
detlendlnnck dPmektir. lyi hekim 
,·s:knsına göre tedavi ve rejim im• 
kttnlarını kol.lykı..5tıran ve morali 
~ ükselten hekiİndir. BUtiln Tilrk 
hastnln.rı kaı11ısmda Tü~ 'Ytmek· 
l~rini ve mut!aihnı düşilnecek ka
d nr :rcnlist ol:ı.lı:m. 

Havzada kömiir 
istihsali 

Günde 8 bi 
çıktı 

toaa 

Zollguldakt&n haber verildiğine nıı · 
ıaran, Havza ocaklıı:rımn yenl b2r hız. 
ııı. ı,ıemeğe baıııad:ığl 27 aonklnund n 
20 ıubat ak§amına kadar 26 gUnd.• 
115 b2n ton k6ml\r isUhsal olunmuştur. 

"lııtlhııal., 27 aonkAnundn. 718 iken 
20 gubattıı. 7589 ton olmuııtur. 

13 §Ubattan 20 §Ubat akpmma ka . 
dar 6 vapurla 15 bin tono. yakın kö -
mUr gUml§Ur. üç vapur da hcnUz yilk 
ıenmektedir. (13.20 gubnttn) trenle 
giden l<ömUr H bin ton ka.dnrdır. 

ıı \'apur, kömUr ytil<lemek için !'lı· 

ra beklemcldedlr, Htwıanm könıUr 

stoku 46 bin tondur. Dlrcl<ler bol bol 
gclmelrte devam ediyor. Eti \·e Kutlu 
vapurları bu defa 2500 metre kUp dl. 
rek gcUrml§lerdlr. Tekrar direk l'Ü. 
JtUylo gelmclerı beklenmektedir. Mcr_ 
kez ormıı.nlarmdan gUnde 150·?00 met 
l'C kUp direk inmektedir. 

!Kevcut dlrolc: 11000 metre ltllpU tıuı 
muotur. 

Diğer ta.raftan lstanbul belediyesi 
§ehrin kömUr durumu traCında tet • 
l:lkler ynpnrak son aekll tea'blt et -
tnifllr. 

BugUnkU vaziyet, ııe oehlrde maden 
kömUrU oldukça tnebzuldUr. Yalnız, 
koklimUrU ihtiyacı karoılıyaca.k kadar 
fazla değildir. Bu durum 1;6tılnUnde 

tutularak ayın Uı;UncU gUnU ehrlmi. 
zo kU\llyolll mtktardıı. kokkömUrU ge. 
tlrilecek tir. 

Diın.} a Usti.ındc her ıı-kın, hcı· 
milletin ve ha.t.tii. ayni büyük tpcm
lekettc muhtelif bölgelerin gıda 
hususiyetleri ve yemek çeı:itlerı 
vardır. Şimal D~niz.inin buz tut • 
J.!WfJ kıyılarında oturo.n Laponla -
rm t:ı.ze sebzelerdE:n ve me;'\-:ılar
druı lıa.berleri olmadığı giln, çöl 
bedevisinin de salamura balığa ih· 
tiyac.ı ycmtur. BusUn Hint O ya
nınnmda ml.Mlffa.kıyotii yıldmm 
tas.rruz1arile rakiplerini yılcltren 
Japonlarm mutad gıdalarmı pı• 
rinç.. .Anglo .. Sa.kson ırkmm her 
ctmkli sofra. zer.ıginliğim et teşkil 
;deı'. Yurdumuzda şark bölgesi 
tereyağ ve çıcy ii~ıkı olduğu halde. 
Eıge sahillerinde zeytinyağ ve ye• 
ı;.il r;ebzc nıııhbup grdalnrdnndır. 
tlcm köylerde ~"ll.Sıyan 'l'ür:k vn -
t.mldaşlarınm sofra çeşitleri ve 
çeşni'eri mideyi yomuyacak lm • 
dar hımttir. Torba yoğurdu, bu!· 
::;ur plliı vr, çorbasr, kuru 
fasulye ve nohut iköylUnün en fnı
Ja. yediği f}(?'ylerdir. Ekmek Tür
kün eanda.n yoJda§ıdır. An~dolu • 
nun b::ı.2:1 yerlerinde buğday, bnzı 
Yerlerinde buğ<layla. kn~tk arpn, 
bun.hıl-dan lıer ikiSinin de pek nz 
yctl~iği SUımene vo Of gibi Ka. 
radenit f>ahillcr.ind.e de mısıt' ek -
mck için :hcrç olarrut kull~r. 

Bu C53S gıd~ yemek hnllnc 
gefümC'k için kullamlan pi irme 
usulleri de her yerde ('Ok deği.5lr .. 
Harpten önce Parlstc Kort.iye Lfı· 
tcnd: bir milddet yemek yomiş 
ob.n:lar bu ceı;it .,..e garip yemekli 
Uin Hiınt Rus, Macar, Türk lo -

--~5!!!'111---lllBZl! .... Bı«!!!:._..~. ~avag~~i 
Bugün hem glılmcl;:, ceıcıımek ve hem de 1.ııkdirlo seyretmek i tiycnler ı Tahdıda'( yarından ıtıbaren 

kaldırılıyor 

Sü SiNEMASINDA 
1 

ıı:ı~!;~ü==~:~~~ 
, ' . 

kantnb.nnı luı.tırlarlar. Bır 'nlikUn 
;,arurct hissetmeden ve alışmndan 
fellahm kırıntzL blberli vo sarın • 
fa'klt çorbasım. :Wir Alınarun Girit. 
!inin zC'ytin't' •lr reze e yahnisini, l 
l-ir lnciC.Z.m blzım ba.yıldmu

zı <lc'rhal severek Hırıes.i imlffin• 
Sl.2'.dır. Bu d;:ı. ancak 7--ımana \'C iti. 
yad::ı. bağltrlır. Hastahklar mut.ad 
normal sofro <.:e~dini, yüksek ke,.. 
lorl temin eden ibol yağılı ve etli 
\·emekleri bir nıüddct kaldırır. 
Rilh~a böbrek, mide. bağırsak, 
karaciğer gibi 00.Z.t uzuvlara doku
.!"'n hastalıklırda rejim dediğimiz 

nir !;Ok l·ıltlızl.ır 'e ınc hur orlc~trnlnrb btitün Amerikan radyo unun 
1 ti l\lle yeni lmNNA DURBİN 

GLO • 
1 J AN'ın 

EUGENE PALESTTE - NAN GR~Y 
il<' beraber y rnttrldan 

YA 1 s T 
Filmini ı;ürmrlldlrler. llA,cten: nAHD.\.T D.\DISI • ŞARK RALETl 

Uugün ant l de tıın1:1Jütlı ma.Une. 

ır.u-ıyyen lıim.yeler yani grdai pcr- •ı••1EBıllJiili9IBl!lll••lllllll••n••••••••••• 
}: i?.IC'r en müessir Hflçlar kadar 
milh!mdir, Bir bol>rek veya ~eker 
hast ıcıının. yeme!?\ modem. ihasta-
1.,rda busUEi ve itinalr mutfaklar
·1ıı ve gram hcc;aplarHe tanzim e
d•llT. DletctJk ruımile }'tldettiği • 
miz muhtC'lif rejimler ~!t 00.sma 
~~r ihtisas m<>selcsiclh'. Büylik Av .. 
rnp:ı. şehirlerinde bu rejimlere 
tckablil eden hususi lokantnlar 
me\iouUur. Bazı mU~h:ıssıSJar 
h:ı8tala.muı mntbu yome'!t lfsteıo.ri 
verirler. Bir mide çı:banmdan veya 
~üksek damar tm:yiki.ndcn muz -
ta.rip olan hastalar müsaade nlıi
pet.indc yeme!< yiycbiiil'lct'. :Maa.t-

En so~ul~ knlblerl ı ıtnn 
f~n bliyllk lıtyecanlnr:ı yol a~an 

l~n derin ı tırablan ya,at:uı 

ECESi 
MAC URREY'in 

STANWYCK MAK MURREY'in 
Hakiki hıı)attl\n )nrattıldnn m ~l film 

Bugün ~'nin Göstereceği 
:Eşsiz; bir n k rontıınıdır. 

UlKKA'f: l'ro1rıuna ill\\c otaral WAl,T l>l N~Y7ln e•ı 
IIOLL\"'\\ '()Ol''J'A l'lJ,DlZLAIU.A M()J,AK,'\.T 

on ~ arnttığı 

itilıarcn kaldmle.cak vo evvelce 
t'lduğu glbi borularda her saatte 
l'Ormal miktarda. havagn:ıi buluna· 
wktrr. 

Hayriye lisesinde 
Dün gece bir yangın ç.ıktı 

Dün ece sabsha kaıiı Ha)Tlye 

l 
.itesinin kantininde bir yaD.a"'ll\ çrk 
~. sobadan Stçrıyan ıkıvılcı::ınlar 
bun\smı ts.mamt>n ~ktlkt:an aon • 
m revire sirayft etmi~tir, 

Hadise mahalline ;retieen lst.a.n. 
l.rul itfaiyesi yangmm daha fuln 
r;enişlemesinc meydan vermc>mı ... 
k:mtindcn sonr.:ı. revirln de kı-ı•ıeı~ 
\'nnnınsllo atem eöndUrmU~tu-r. 

Altın fiyatı 1 c-OSailf ibu rejim meselesinin eo'k 
ı..uiistinuıl edildiği ve blrıta.km1 su
itd e hhUm l()>r yiizünden iyl tatbik 
~cU?mediğl de görlilmektcdir. HnE• 
talardan çoğu dnima. doktorlarına 
mc~ ve iUyafüı. sorarlar: ''Ne 

1 

Dün bir ll~adlye altınının !iatı 
:-ahCGcrini nııo~tııınn"'a li~unuz. "••m••ll :t4, ~fil~ altm.ın b1r grauumn ff. 

il•••••nı rri ın tıaat 1 de toı17Jliıtlı m:- Unc: T«'l: 43ii:>;,"ll .. ııtt ise 480 ku~tu. 

yemekler yemeliyim.!.. Bu sual B:u:ımn eğ'dım. 
karsısında çok defa otomatik bir --'I'eee.kkür ed erim, F'rnv 
~kanlık ve in!mçla. cevap ver • Kmıht! cle<lim • • 
"lektcyız: ''Tansiyonunuz yUksek- Fn..'kat kendimi düşUiğüm deh • 
ir. Ktıt'i,yyM et yemiyccek, aı .. 'j;etli hayretten de nsı;ı kurtarnbil. 

kol ve clı;nra Jgmiycccksiniz. Tan- mıf_ş değildim. 
. iyon veya. kalp hast.alık1anD.da Nasıl olur ki Klugun başı b:ıltn 
ok etin yorucu ve dahili zehidcıı- ile uçurulalı henüz on giln olmadı 
ıneleri tacil erllci hir gıd..-ı. olduğa b'l ,hrtlcle, bu cımırcngiz kadınken. 
":'ıuha.klknkt.ır. Ancak bir nlrk ciı boynunda ı:şr.J balt.2.nın '\'inlnme 
!.nrşısında bir lngili~ he.kimi gibi ve darbesini hisstcmiyordu. 
· leğ'I. ~ine b1r Türlt the:kiml ola • Fakn.t in.<ı.anların derin ye.islerin• 
!"'k clüsünmeh~iz. D.:ımar tazyiki- deki blltiin sıriar tamamiyle bilinc
.ı1n derece i derecesi nihayet on mcz. 
re-kizden ibaret olan Kasnnpaşalr FHhakikıı., ben, icap eden 'biltlin 
ihh;:. Llrcn b r dmdmm v€'yahut ôa 'lik'lult, !jiipl1e ve ihtiyatlnrla hnrc
btr kövltintın esasen bir dınit.n ~r- k~t <'lmel.-tcn bir ~ye nyrı.lma -
f.nda yediği et la.§ey mccsahe.<rln • dmı; herhnngi bir tuz'lğa dtŞnek, 
ded'r Tngıl.iz ve Fransız i5çisi b:• t..:gün her Jcnrıc; toııı·ağında bir 
'c oğle yemeğinde :knnlı biftek iı rp m Jdncsi dörmekle olan Al 
\e kTmızı ı;nmp yemeden doy_ •NUı.~"ll. ortıı.smd'l görUnmcı adanı 
:>ıaz• binaenaleyh böyle ir.' hasta- halinden cöıiinür bir balta nltınn 
ııin böbrek h tn:lığı ya.rşrsrnda e -.fü~Uvcnnek tehll~ell'ı:inc knrşı son 
ıl m<'nctm'!k z:ınıridir. Elimizde- , öcrece dl!tkatıı vr hP."· , cl:ı.vraı .. 
kl lıi.ı ve emrıız JdtııpJannm ço • ı'lak.tan lılran h • li k lmadım. 
ğı.md:ı. rejimleı c ait malumat ve li'nl;. t, ha~retl tasrl k., nıccbı;
f rnT.iycler dahıı ziyade Avl'Uf)n mm ıki 1"~v J{l'aht. tqm mi ·Jc ., -
· detierine ve gıd& Uetine gö. J'llimiyd.i. 

YAZAN: Cl .. IFFORTD HOOK. No: 110 
!;i'r o.damm a.c;keri ve si) asi deniz 
planla.mu ve durumlarım (iğren .. 
nıek ;"in rloğnıdan doğruya Alman 
rleniz kuV\'Ctlcri başkumnnciaruna 
mümcaat -:tzoesi mUmklin clrğildir 
va! Elbette kl gizli :meseleler, o 
~1eselel<'ri bildiği hiUnemiyccek 
in83nl3rdan ögrcnilebilir. 

Nitekim Fı av Krnhtm tC'yze oğ 
lt~ dediği Hıı.ns Ştuı m, bugUnkU 
Avrupa haıblnı.n deniz mcsclelc'r:. 
"" vukuf dcrece<>ini yakından gör~ 
a!:ktcn w.>~t·". l<"reddütsüz, kıynfct 
tcbd 1 c' uı: l>lr amir:>l de addedi
ıPbilir. :ı., ı.-. .klkn lhns !)tur:n. )"n1

• 

• ı:r. clllr.-,a '.crJQ:-lc rle~i1. blzuı.t 
A. m'ln~u'i ı duhi. elen~" meseleleri. 
ıi miho, ~.\;a inl""..nclaıı milyon 
ı. r"n tici'• lnha i~ i b ıtyordıı 

~tmdP.: 
- 1 te deni-z meeelelermm ha· 

r:.ıkul!dc kurdu! 
Diye çıkardığı adrun, Adeta ya • 

rım bir Jnse.ndı. ~ inoaat teı.. 
ı:i.hlnrmda. g~Bği ikem bu ada 
ır .. 1 bir ~ukt bdat" küçUl:tınUeW. 

Hnnsın her ihıı.'Jdo bacak ve bo • 
yun kemikleri kın'l.m.ış, ~ı .kabur .. 
., CU"nn. "'CıQmi~ ~M&J<tI k i, m Ut • 
h. iblı· nmeHye.pa J§C yarnmaz ke
mikler atrlm<'a geriye böyle ça.ııpık 
~urpuk boynu omuzlarına doğt'\I 
i<'eriye çeki'mi ... ba~'\kları lkıml .. 
rı , Yıımr. yumnı bir ınsan kal 

tt. 
F'akat insanın, ilk "'Örhgte. tüy .. 

·• r!ni Urperten bu kUçUlmUş ve ·an 
ki l>tiyük bir taeylk maldnesi al • 
t:nda bo.} n ~zi lmi6 eğri bllğrii in
sın· t.aslnJ{ının yüzünde hala hnri. 
i<uh:dc ir zeitl pade.mAlcte.y(ir. 

İ Husust mahkeme
ı ler kuruluyur 
l Tekli vek·ller 
he etine ıevkedlldl 

-
HAi)iSELEI< 
.. AR• 
Sporun harpteki 
· faydaları ... 

Don.anına.yı bh boğv.dan geçir
mek istiyorsunuz. Orada mııynlar 
\•a.rdn-. Yapılacak ~ basit tir: top
çunun yahut diğer ıdlihlardan hlr 
\.'cya blr Jaı.çmm h.tmayesj altmdıı 

Ankaradan bildlrfldlğine göre, 1.oıtan. nıayn t rayıcı gemiler göndeımck 
oulda lki, :l:ongulda\\ta üç, Anltara ve yolu tomhilemdi. Bazım bu cmi-
1hmirdc b1ror husuı;t m:ı.hl•emQ tc» • Jetin hbnayesJz de ;itmeleri foap 
\ili hakkında. adliye ,·el< ilinin tc:klifi ffier. 
.. oordlnasyon heyeti tarafından ve~U. 1~ m odern 0 ul budur. Fak:ıt 
ier heyetine aevlceOllm~tır. ınayn toplayıcı gemi dil~nmn ıı-

Heyeti velc!lc taı·:ıfından tasdik e. t,eş menzı1i içinde ~bsnıat:a mec· 
clildikten sonra bUtUn huırlıklım bl· bnr olursa. lıem ıtnYtPlar , orilecel: 
ten bu mahk meler, fa.ıllyctc gegerek, {ıcm de bclhi t t.ıunamlle b!lşarılr
mllll l•orunnın iuınıınuna eykırr hare. nu~:ıcald ı r. Modem bir , ıt!>ıtnnın 
ket edflllcrln suı;lannı muhak me e. - lmllıımlamadı~-ı ;)~n:le e lJ bk n 
dccektlr. ı;uliin tatbiki fayda. wrir nıi? İl~t 

'l'crtıp tıdllen lmdıoya göre ıcabed61l bttlnf:fa hunu gülilnç bulma); nıiıın· 
bO.l<im. h!kim muavini, mUddelumumt kündür; fa.kat her zam:ı.n asl::ı ... 
\'C m.:1vln\crl t zıını;olen k~Upler bu· Hnttiı. moden u ullcrln fnydn \er~ 
glln ,·cya ynrın rc~lleccktlr. Şımdilik metli~i y rde J>:ıqlt \'c esld bir U• 
mnnl<oıncler te;, hlklmli olacaktır, o.;ulün gayet iyi ncticele:- elde c
Toplu mahkcmolcr teıkıll hııkkmdnld <l; lmesinc yaradığı ~örUlmiistur. 
s:ılalılyotın kullonılmn11ına Adliye Ve. Jinnun !'on ömeğini hiıe .Tapoıılnr 
k!lllğince h:ınUz ıuzum ı;orUımmnıkte• verdiler. Hon~kon~ ilnüıufol,i 
dlr. monıları .T:ıpon ~·iiı.ücülcri to ·,..dı· 

Kanun lhtlk6rı önllyecck lıer tllrlU lar yahut zararsız hnfo '<orrJuJ u. 
tedbirleri Jhtrva etınchted:r. :Maznun. f'\ocaman zıdthlnra bu <1tten H 

lar ba~lmıda duruşmalnr ırtevkufen kemil•ten :\ arnüıimı"' oln11 minim -
yapılac:nl\tır. Bundan ~kn kanunda ni tnrpitolnr yol n~trl:ır. 
fiil ve hareketlerin ehemmiyet der<'- ~por yalım: Jıi r ct;lcm•" \'!ı~ıı ~ • 
cclerlne göre, hıı.rıt ~adıın ba§laya • ıle~ilılir; mi.ir.:ı.dcl c ktıcirctlni nrt 
rak ~tlrglln ,.c or.. sc.neyc kadar a~ır ( ıı nıak h:lıı bir \'ao;ı1 nılır. ~hıhtc
hapis cezası gibi fiddetll ceznl:ır cln ı:;~m st!ullnrda hlr tt'.• reni• \ t' Ju .. 
mevcuttur. 'innk clbi~clel'k yn.rı ç;ıılnk hjr 

Sal&.hlycUI m!lkamıar mahkemeleri - h Mc 1ıo~· ı;östcrnı.-t~ <lc•;:rtı, < porıt 
ınlzln icabında. tiu geni§ salı\hıyetıerı 1 her 1.:m1nn iıer y<'rc e ~ ııpntnl-c Ilı· 
kullanarak, memlel"Un umumi men· zumuml ıı onwm i ... tlfııdc etm ', 
faatlerlne aykırı olarak phsl menfa •. ı ıfııımılır, J•in ve Rıır; lia~ aI,çılın { 
atlerini dUşUnerck hareket <!enleri, d:ı hlıc bıınmı ömcldf'rinl \Ct(l'

kanunun en §lddetıi m~kyycdcleriylc ter. Japon ;\·ilzllciilcri cu ınlıl•eııı
ceznlandımeaklarındnn §Uphe yolttur. melini yıı1ıtı1ar. · 
D mektcdirler. Kırk sene kntla.r cn·cl rrawu' 

· asın Balosu 
ak,am eled~ye 
gaz"nosan a 

veriliyor 
Kum ba.\o4u bu a.k m Taksim 

Belediye Gazinosunll ı:ı. vcrHceek-
tir. H bcr nkbğtmıza göro B ı:;m 
l'alosunun hususiycUcrin<len b. ·i 
olan hediyelerden ba§ka zengi11 
bir cı;:ya ojyangosu da haurlan. 
ı~ıııtrr, 

~tbitlelin<lrn birisi "Diinl :uuıı i• • 
tilası'' çliyc bir roman ~·nzmı;-1 ı: 
ı\rrili:ımn ort n~ıuclnn rıl\nn bii~ i11; 
lıir i l;im or(1usunu Bah.ilmcnctcıı 
boj:aııml n !:;eçinnemok itin orn· 
ra ıırhlıl:ır gi:ndcrilmj-.tir. Ar.tıı 
riiıilciılc.ri hn zırhlılanı p,lıllo:: bir 
takım ba it torplllcıi yana .. tırı) oı -
lttr~ lJat ı rıyorlar, Orta l'nrk \"\' İ~· 
tanbulclan g~cn bü~·ük ordu bii· 
tıin A\rup y: istilA o<li:ror. 

Jf)GG da. Tiirkkrin l\lnlta~·ı mı~. 
ı.ıı~ıı..-alarmdıı ~ih·, h·elcr limanı tr• 
<',ıfara zlnclrlcrlc f u

0

ttunılntu;, ah • 
':'aJ> bir etle knp:ı.tmı lıırdı. llörl 
Tiirk ~füürü:.ii bu zindrlerl ke • 
mel• ir:in düşmanın t üfen'ii at-0 i 
<' ltmd:ı. orayn lmıJ:ı.r ,;ittiler; zh•· 
"İl'i ::nm -arıya I.estilcr. ntlıs:la. 
lıikam cckıı lnlta.lı ) ii1.i.ıculorlr. 

ı ı ic;lııde bo~11~tulnr • 

- Birllğiı1 mmtn.ka. reisliği 1 O ikin
cikilnun 1942 icin YQllruıılan davl'
• ,. , in bu ııkf;<ım da muteber oı
tlıı~unıı sayın d~vctlilerine bildir
m~l<ted ir. 

lh::ılar bn. it. ~cylcrclir; faknt 
horl•c:,i ıı alılına :.:clmeı. I\ri t of 

Alman müsaade iizerine balo l\olonıbıın :rıımu~ ıdbt •• İyi im· 
bah kadar devam edecektir. uJand:uı birbir IJahı \"e mmlü 

• Tuttm ikmmiyelerlnln te\''Zll için 
ıcbit YE:tlmleti ve mtılılllcrln yokla· 
malarrna yarmdan itibaren ba:,ııann • 
cal\tır. 

• Memleket. on b!nl(ltC knrlın ö , 
ret.men ycU~tirıniş olın {.:aııo. lu~ mıı· 
l'lllim mektebinin ~mtı!lr ~ltl!dc nmlrt 
t.-ı karrOr etml§tlr. 

• Ankarada yeni "' rı<:lflt pnrkınn 
15000 muht.-ııı cfns f!danın d!kllml'Si 

takurtır ctmlştır. Ihı fldanlnr lı~z:ır . 
Janmo.k~dır. 

chc-mmi~·et..o;iz gönni~·cn ,.c h 11 ini 
' erli yerin el o kullanandır. 

KADIRCAN KAFLI 

Yakıt 
Aımn lJıı "lzmlt katlL fa.bı:ikıı.smın 

derdi., mov;uııı bir ocri makaleye b: -
.mışlır. Muharrir, tnısUnı.u birinci 

r ı 1ko.lc.tnd", !ııbrlkanrn ille maJdel<'rl 
r:.1 mlel• thn~den lemin cdıln- k surr. 
U!o kurulmuş oldnğu.nu t'{l 
yedi yıl ı;c~mlç olnıaı;ınrı ıı 

Huııyadan Rumanynrlan n ~· 
\·~ya !ıl 11 :memlekoUcrli n seııuıoz 

ı·~ımeslnl bekler ltftln;n cok hazin cıl. 

duP,unu nnlata k şöyle diyor: 
nek c-skiden Hnmburı:;-a yerl~mis Hükümetin hu lcı iiz.etindc birR 
old\ıklnn fçi.n A lrnnn teblasma ıhınıp tetki1< rlm~ i trızıım ır. R• 

J?eçmi bııl11ndukla1 ınr itiraf etti. l:ut ~'BJHlscn.k ct.kildcr baı:ün fi· 
Polonyıuun utirndı~ı ftllk tten len fnbril< nrn lCl re m ulhctiıı• 

pek ziyR.dP cıun )&ıımı oidıığıınu, 'ıcrhıdc tn ıynnlıırm \erec~lılrrı 
eğer vtlcudu sa~lam knlmuı o; JlY- mnfımatıı mlinho-:ır knlırı;ıı. h ki· 
ılı. derhal Am~rl~uı.:tn k. çı;ı ora- k t :ınla ılaınn?.. E ~er bu tahrik•· 
daki Polonyalı kolonicilerini bir ııın SmnılmlUiına hizmet eltJl;i iı ıl• 
C'rdn haline t.nh\·ll ic:·.:ı vnr kU\·. de Ron ,amnnl r<la il"tİfn\'.ı ınc>chıır 
ve tiyle çalq;maktan ba. ka b r c. l'dilrn o lıi mücllir l~lune:t li 
rn li olartnyacağmı ııö}lcdi. l\uj;"Itı.;ı ı;i!ıi bir TUrl• ınütchas 1sı· 

Onun için Ha.ns Stu'rm'un xa:. 11111 sfühnli dinlcmcl te -bid1'1 

ben ve kan itibariyle kntiycn AI· uıılo nmndığnnız.-.. herhnnsı hit 
nıl!ll olmadığına. tam bir knnaat idnri ma.Jnnr h tıırn. gelb·orsn .. ıı. 
g('t.irdim. Hnns Stur.m'un a:ııl ai-Jc bftncr bir k';l{rt miiheqdl i ~ngırı· 
İfJmlcrl de eski Polonya haneda- lnrak Rl'U/itırrnaJa:r ynphnlabillr. 
nmın 16Jlli olan Tirovir. imi5, ıı.t,.mleket te kfti:'1t lmhrn uııe tcar• 

Hanıı Ştıımı Zlltovk bu harpten r blr tam.f t n tn arnıf :rnlu ı1c 
cV\'el en bUyük Abııan dcn!7. toz- le<ltıir nlınU"ken diğer t.arnftan tıtı· 
rralı lnrında. teknik tW..a bafıı ola .. Hin jlttj~·nC'lıırrrnrır temin cdeco1• 
'l'c le u~un z~man çalır;mı . c;urottf' kurulmus olan fnbrlknııW 
M~ h~r cep. kruvnzörlerini ~a 71tl rnc;yoncl tandn. i lotllmeei çıı· 

eden muhen<lı~ Şuhman ve mce • relori ele nranmn1tth r. 
bur Alman drıtnnvt b:ıömühcndi!· ilih"r. edelim ld ·ell"iloz !:l\f. 1~ 
h•ıindcu 'Kraftla beraber çaiı nr . , ynpmakta. ilk matl de ol<'luğu ~ tıı 
blrlmcı defa Amcribya, !ng'lltc • ımtıa~wı maddelerin .. e!;a~ı oi•\' 1' 
rcycı, Franaa.ya, hattA Japonyayn itiharile a ·ııi 7.n.nın.nrla ıır.r 1 

tile g.itmi,, buradru<I Alman ata- ' c il.Ahlanma f !eri i~in de er•l·· 
rcd r Çok defa mC'miekcıtimizlıı Beni, hfılıi. nnlıyrun:ıdı ~ıın drrin 
ı. utftı~ı, veme tanı, midcmliin mr yesin tedri nlhndtı hakikat 11 

"lb.'lUkrıbulU nnzan iWıın.ra atın • Hans ~tu~ ,BÖr \ ti.lrd ıl E 1 ! t ·• 
ı· ı.dı:ı11 naz~ri ib!r ~ ?'ıQ,'ffıxtlcr ter g-örilnilr, ır;tcr qör"nmc~ c.'suıı 
ı~vsi~·e cdlHr. :9ıınla.nn~er.o! bir insan~ diln' ~1111ı en hll ilk 
.... adı~ı gil:>ı bi!Mris~-· !mrp}eri ce«"eyan ctt ği şu.ılartla 

Onun ' •kufunrı du\ cluğum hny . 
.. t ~iz IYC ıiyf'C'e-im. Demek ki 
L Un kıl .\ \mnnv da i)·i der.izciler 
:ı·l 't de- 1;·1, • "· 

V k • ı Fr<W l{ralılın bcııim kar-
Bu ad!'.nt ban!l e•·w•IA bfıM.amm 

n len roron~~ olduğum•, fa.kat • 

ana ·alltrnun hemen heps'ııln nr- lidir. Yani kücUk bir hinmıcf" • J .. • 
l!n.dllRI. ÇilnkU heJmiylc ıızun uuı- 1ctil<'bilccek olen fzn•lt ııcJıı·l~ • 
Qıya o memleketlerin gizli harp fnhrllm .. "r harp d(1um ett'i':i r·· · 
gemflcli ~lori.;:vle birliikte ıı~tar; .. <letce mcml~ et idn nıl! · 11 111 ~ 
m lı;ır, hlrr,ok t~rarıı. vi.kıf bulu• i .:r~ 1 irmcı~c kabiliyetli bir il·r 
UU~'\:lr. (/Jcuanıı ııar) rııahsulii rfe ~~tiı'}tfrcccl.tır. 
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RLER 
Şark cephesinde 

Bir binbqıya eu. büyük 
lnailiz nitanı verildi 

llo•dra .H (A.A.) -B.9.C: Kral 
Allialann atarnhont ,-e Gneiıc. 
neeu IMen fqtlh ltlnbatııı Esmoa· 
da f..Ute._ın en hflytllc nişanı 

{9ef ..... 1 ..... i 
ımıac bir <*'fıl •"- n.if l>u 
~ • .ı.oa n.il•fi C.va 
.._ _. etae1ı ~ btırWc • ....... ·~i· 
~Oav.d~t~ 
4" 

Bu ..... Mtıiral ll8'triola'i• 
kuvv..u.nı. ~nt~. •"'- • 
~Yed-..ıtı.--. .. 
den ml1rekkep ~ ~ 
·~ ve J8fOl'\ann laer n• P-. 
.... olurMı .. Ca~ u.ı..· 
m.;ı.. 9"Gtaorkıu. naactM · 
tcdir. 
~ 2' ( A.> - Blıb
~ llhcU.U, Jlirlellit .AıaeriMlua 
bNI ~1iı1derilıin Caw. açıPMla 
hiı- 4eni• mal'e43 t•\IM bı.Wetü
lanru ve n.etiıctnin henb Mili olıt 
....sıtmı tlive etQet~r. 

rotıe. 2& < A.A.> - JıPQtı ~mtamt 
k rarsilunın teblıii: 

Ca•a <1ularusdı htNel 1•PP 
Japon detıiı knne\terl, bu WIM9 
lt"'t hareket YIPftlA1ıılıı ollı" .eı. 
telUderia ftliişlenk fUOM klUI •a.
wiyle temasa plmiftlr. 'ftesral tlb. 
lije pre, Ç41'Jltf•.d• dilf1Mal8 
bir kruvazörü w ı torpilo 1'911bri)al 
b.U.ltlır . .J.,.. llun•lhri ~ 
dG•m•n kuvvetlerinde nıeri kaluu 
takip etmektedirler. 

o 

Şarkta tHUs 

- öyt. tahmin ediyorıaa ki. 
,aıpln. bil' fUrriD V1U' 87.İaİm Jtu. 

- Evet. Bu fikir baııa Futh()fl 
* '111..IU'llUll ilittiiiai ~Ylediii 
11man pldi. Ktndlmin de buııa 
-.ı&acr bir G'UrUlU\ ile uyan<blmu 
>aatırlıyoruın. Cinajeti işledikten 
.onl'8. katil tabancauıı güverte • 
den ._.,, d!llfse ..._. olülllr. 
~: 
- Yani bum. iııt•ıuw m,_ • 

nuz• 
Diye sordu. 
- Bu btllit - +eMHrfdir. r. 

kat liWl ........ ~ nrillde 
bohmemıyor. En büyük arzum &I. 
ee lil6Aı 'l>QJmelrtır, 

- B...ıa bmaıber bbt"MP 
•:va~~ 

- O Jıalde Derede T 
- Eğer tabanca madam Doyl-

w ~ dejtJM ODU M • 
'8ılıiltcM 1*' t4* ~r WliYorm. 
BwN QlaA~ biw vmıor. 

- Horode? 
- Kl1e c:le BeJfcri'• a=·• .... 
- limdt l'ellt - .. , ..... -

~eğil, hundan latifede ederek bir .....,__, 
.....,-..ı.wı: _.,.. .......... ~ 

tiıldee e"9ll ,...... '* ltareket 
oJw, Belltl de t.lıallca düa M • 
n•~••••lfbrlliltl •• 

-v....-1111 W.antta.a 
~ ......... ? 

- Ba plbtıfl&! •8)1daa •• 
nr. İhtiyatla hareket edelim. 
~ çOk ... lı'r vulfetteyis. 
Bunu blhvaltr ederkn -..ı • 

Yeni kararım 
o ....... u ...... ..,... 

lamaa verileli. Pamuk ipHli 
tahalsab uttmldı 

llagh aetredilell bfr JcooNJ. 
ııM)'Oft kl.t'VI ne ~ 1i • 
;aannım tdlll'elli. De.ıet Dcadryol-
ı,.n QM1lftl mOdl!rhlfüne ftrlhıMlr • 
toclJr. 

Diler bi:- 1wo öina.syon kvui
le .. )SMDWc İDİJlrlM t..,. ,. . 
f'lıjllnnm hılr elclea IRftıııl. i ın ~ 
t.t , •k 1e e ~enlft· · a ı ir 
~ liri. k t t . t ün nıı·y-
9ıkarr !'nUI tfr 

Ahpp J,inal .. •İtolta 
edilebilecek 

Tlcaret VqAJıpt &hiJal' e ..... 
lilcot.& edilQlbi\m.:•i kln Ycal 1tir 
karar venıdftJr. 
Tepıa 1* halde bulunan ve 09 

b:m liradan aN"ı kıymette olan 
ahşap bblalar, yangın • .,... _. .• 
fe81nüı l'ObaJdı\ii dola~ IJ • 
got"t4 .... -.nekte)'di. 

YIDi Aıv1- iMI ile•&*- 1P • 
Nt ahgap .......... ~ ... 
fdbıd.a ,.o.do ~ t...-&t ,..ı
waalrtadır. 

Filipialenle •ui~ 
4eiitildilr 1ok 

Ylrf, • (A.A.J - O. P. tı •IU. 
plnlerde Alllll'lha kuncüerf. ea· 
ki raevzUel'iııi ~uharua edborlar. 
hatta cila btr. fter'-lflerdlr. 
Oladlanla ekim eeferb.rlili 

ClrullU\k *-t ..,...,...,. 
~- d- Dnln&ll ~ de ......,.u•llderin. muı.w.ıenn 
~le murtf mllc!1btnlla reil 
l!lbıde "" teplıııntı '91>ılmJıttır. 

Okallarda toprak cimine &öre 
.. mald& ..... tutalanııls .... ,... ........ 

• ... -..n fllıirllrllldldl Ua~ 
.... ,...... ıa.aa dıalnltrt •r•• 
llu'V ..........-. ıı. o1an11 -.rt.ında 
lılr 1lmla rtıalltl *8lı ,.pdloütır. 




