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Yaz·ıık ekinı 
Bütün yurtta ·hararetli 

bir hazırlık başladı 
!Ctt~~ BAŞVEKil HAZIRLIKLAR 
Japon Malı HA K K 1 N O A 
Kurnazlık 

Ankarada çiçek bahçeleri sebze 
ballçelerıne çevriliyor 

y..._: Hü•eyin Cahit Yalçın 

.Japonlar ilk baslnnm temin et. 

iZAHAT ALDI 

Kayblşel 
radyosaaa gire 

Harkofta 

Bu akşam Ankara raduosile 
· vatandaşlara okunacak 
Milli Korunma kanununda son 

ılefa yapılan ve Meclisten çıktı'ık 
tan sonra resmi gazeteyle i!Cın o.. 
lunnn tadilat bu sabah telgrafla 

A 1 İstanbul vila,·etlne bild:rilmlştir. man hatları j Herkesi aliilt~ar etm~i lıi~ımgc: ! len kanwıun muaddel şekhndeki 

korunma kanununun değiltlrilmiş 
şeıkli bu a.k!;.Wll saat 23 de Aılıka· 
m radyosunda okunup dikte etti• 
rilecekUr. Her va.tandeşm, mUm • 
ırün ola.n \•asrtadan istifade ede -
l"ek bu akşamki dikte se~ı 
ıitttlemesi ve arzu edenlerin Y• • 
malan tavsiye olunmaktadJr. 1 d 1 

hükümli:!ıi 'J)u telgrnfta tarsllatllc 
yarı 1 bildirilmiştir. Di,1er taraftan milli 

--<>---- 1 

R~•lar_ Kalkll$yadan getir - 1 

dıklerı kuvvetleri T aganev. 
1 

ge sevkediyor 
Moskova, 5 (.r\. A.) _ So\"'-·ct 
g~ tebliği: . ., 

4 Şubat günü krta.la.nmız • - - -ru '-- • ~-
z •=reketle:riıı.e devam ve blr. 

çok. me&kün Jnahalli işgal etmln
~r. 3 Şubatta 29 AJmmı tayya. 
resı, hava sa.vaşJa.n esnamnda dll-

Dün akşam Libya da 
Rommel saat 18 de 

kuvvetleri Singapur
sah.il b~yunca da umumi 

ıLerLıyor taa 
Uği tistünJWkten istifa.de edc~ek 
a@.keri mu\ıs.ffnkıyotlcrde devam 
ederken meseleyi Jcökünden çok 
kolay bir surette halletmek için 
de ellerinden geleni yapıyorlar. 
Son 7.aJDanla.nla göze çarpan .ra. 
Polı kurnazlıkla.n amsmda milli 
Q.ln hli'lcfımeti ile ban~mal{ f"ıkrl 
birinci plR.n<la bulunmaldndD'. 

şn:U~~ l6 tayYare yerde tahrip 
edı~~r. ToılYekün 45 tayyar~ 
talınp edilmiştir, Bizim kayıplat•• 

Halka dağıtılmak üzere sebze ~i:,='n::::.~~; 
tohum ve fideleri hazırlanıyor rad~~~.~~-> - Alman 

lagmzı~rneala rruz 
şimaune çekildiler başladı 

l..ıOIJ.dro., 5 (A. A.) - B. B. C: o 

.Japon Başvcldll lstiklil Ye hür. 
":tiyetleri için beş seneye ynlnn bir 
%amandanberi müca.<lele eden nülli 
Çin hüklinıetine çok cazip bf P tek· 
lifte bulundu. Bu bildiğimiz dip . 
lomasj usulleriyle yapılmış bir 
teklif değildl Fakat bütiin dün
yanın işiteoeği tarzda \'Uhna ~<'• 
len bela.nat herhangi giz.li bir <Uıı
lOlnafll tekliftnde-n de ku\'\"etıidir. 

,Japon başvekilinin müdafaa ef· 
tiği teze göre, Çinlllerın mllli mü. 
cadelesi lüzu1J1JA1zdur Ye zararlıdır. 
Bu bir anla.'!alllamaz!ıldan ve inat. 
tıı.ıı ileri gelmektedir. ~'han - K.a'• 
~~kınlı !'!'!lllPlık ~~
!arla aalqmab ve ÇtnlTarap edmı 
mücadeleye nihayet ,·emıelidir. 
(..ln milli kahrarnam bu fi'kre me. 
YİI gösteril'Se Çin I~ gayet fay. 
dair !!artlar teklif olunacaktır. 

T EK TiP 
KUNDURA 
İkfısat VekAletı 
tetlıtkler yapıror 
Ankara.dan bildirildiğine göre 

Başvekil Dr. Refik Saydam dUn 
Ziraat Vekaletine gtiorek vekille 
görü~Uş Ye ta.hm.in edildiğine gö 
re ilkbahar zeri ·atı ile yeni tcd. 
iSier ~ mbat aluultır. 

Milli Konınma KanuııwıdeJd 
değişiltl.iıkler tatbik mevkilne konu 
lurken halkla hUkiımetin el ve it 
birliği yapmasmı temine azami 
dikkat gösterilmektedir. 

-:;:;;:;;::::-:;-;:~~~;;;;;;;;;;;;;;;:;;~=::=:~~(~D~e~~~~ncü~-

. 

Libya.da.ki kara harekatı bak• 
kında taze habcdcr yoktur. lngf. 

<De,·aını S lir('lir1el 

Avustralyadan . 

Singapura 
büyük takviye 

kuvvetleri 
gönderiliyor 

T ay~t peydanlan lıalJa • 
nıl1ft11Slif hale getirilrniı? 
T~ S (.t..A.) - S1J1P..- lılMla 

.ıınıımı taanw ~Ü..--. 
'!t 18 de ......._ 1ı1r ...... in 
ıışlanıtrlt .Japoa .._..._ ............ .. 

'uı.berden an~. 

-......... 1 ..... ) 

Bu teklife milli Çin mücadelesi 
~ aklınş etmedi. Japon Başveki
lı tekrar bu bahse a\ det etti Doğ 
rodan doğruya Çin mHli lıükfunc· 
tine müracaat ederek bir teklif 
yapmıyacağmı blldinllkten sonra 
enelkl beyanatında sebat ettiğini 
t:.enıln eylodf. Fakat bu ikinci te
~lls de kısır kaldı. Şimdi a.rtı'k 

Diğer taraftan iktısa.t vekAleti 
milli korunma kanununun ta.tbiıka.. 
tJ hakkında alı:ne.cak tedbirlerden 
bir kısmını ikmal etmiştir. VeıkA.
let, yeni derilerden tek tip fotin 
veya is"karpl.n yo.ptırılanılt ııomıal 
bia- fiatla p;yasayl\ çıka.nlmasmı 
ve böylece orta kazançlı halkm 
:ihUyacmm ta.tanin edilmesini göz 
önünde tutmaktadır 

Llbyada muharebe .,...NPMla Jnclltg daft tank topçulan faaliyette. 

Na has 
Paşa 

Yeni Mısır 
kabinesini 

kuruyor :ı.pooyanm beodeleri ara.sına gir 
~I~ bulanan Siyam lla.5\'Ckill hah: 
&ı ele ahyor. Onda claJ>On ba.<ı,·e-
ktn kadar aaamet ,.c ~ 
tur. o da yaptı&.. be gtırur yok-

·ıu A• Yanatta Çin 
mı kahramanı ne nas 1 
bulup da görii!}me31 d~,ttn~: ~~~: 
bütün cihana bildlrdl M=t 
Chan • Kai • Çek'i kandırnıaırt.. 
mücadeleden \'SZÇ~irmektlr. r, 

ÇiÇEK BAHÇgLERt SEBZE 
BAHCF,St OLUl:'OR 

Di~cr taraftan çiçek bahçeler:. 
nin sebze bahÇcSine çevrilmesi fik 
rı bUtUn Yllflta büytllıı: bir a.18.kn 
llYandırnırştrr. 

Gizli mallar 
30 bin teneke yağ ve 10 bin 

teneke peynir satışa 
çıkarılacak 

Mebusan meclisinin feshi de 
muhtemel 

.Kahltt, 6 (A.A.) - Kral P"arult 
\'e Vett partl.ıı1 ret.l Nab.M J1111Q1 

ye.ol kabtneyt te§ldle memur etmJftlr. 

.Japonlar böyle bir ümide dUır 
mUş olabilirler. Nnsıl ki Siyamda 
ve Bfrmanynda kendilerine mütte
fikler \'e dostlar bulmu!'jlardır. 
Fakat Çinlller Siyam ,.e Birman
!• ile kryM kabul etmez. Çinliler 
otedenbcrl mUstakU ve bövük bir 
devlet olarak ya.'8mıı..ğa ~hşnıış
lardır. Slyamhla.r, Birmanyalıla.r 
İngiltereyi bırakıp Japonyaya ben
de olmakla bUyük bir §ey kaybet• 
mezler. }"akat Çinliler için istik 
lillerfnl kaybetmek ,.e Japon ha
kimiyeti attma girmek me\'Ztlu 
hah.istir. ~wı için Japon oltası. 
na Çin miJUyettllerfnin kapdması 
fhtlmall ~ •YJfhr 

t, ~ Pek çok münevver ka 
~ C'rkek çiçek belıçelcrin1 aelı• 

7e 'lxıhr · h la ,.esı aline koynıağa hazır· 
JUnaktadn-Iar Zfl-aa . 

rle ~ Vekktcti Gazi çiftliğin • 
lı~u vet e~titlisünde sebze to. 
Hft•'-- +- fıdc hazırlatmakta.dır 

Murakabe t~ilat.ı dün gıda 
maddeleri saldı ohnaaı ihtimali 
bulunan ardiye depo ve buzhane. 
!erde a.ıı:ı.ştınna yapmışlardır. 

duğu anlaştlm.ıştn-. Yalnl% bir • ı 
diyede 8 bin teneke sade vağı 8.l'oo ı 
l~uş, başka _bir ar~~ de 22 ~ 
bin teneke yag saklı <>lduğu 

1 

Nahaa p8f& bundan enel de .... 
vekil ol.muş, 1932 de Kral J'UMID 111.. 
uıUnden sonra İngiltere • Kmr ....._ 
malan mllza.kerelerinl yaplDlftı. 

Mmr siya.ııl mabtllleri, yeni ıteıabn
lorln yapılabilme.t lçfn mecll.lln felld. 
nl muhtemel tel&ldd etme'ktedlıter. 

İngiltere ile· Biri~ Amerika 
clcdetlerinin Çine yapma ka 
lıul ettlklerl bUyUk rnau YA rd • 
( ,. illi ha ya ım 
,ıın m reketlnin cldd" . U 

ğlam•. ı.Je ne 
Ve sa ilb'DlB karşı bUyük de-
mokrasllerdo menut oJan itimadı 
ifade eder. Herhalde Japon:va 
be5 senedenbeıi kendisinin beİI
nl bUkeo Çini bertaraf edemiyor. 
Amerika bazırhğı ilcrledik~e bu 
')in nıacera.smm ne bUytlk bir fe 
IMcet olduğunu Japonya daha iyi 
hfseedecektJr. 

~ ~V'Zi cdi.1 • 
~.knlk bil 1 ecektir. Ayrıca 
vasrtal g edinmeleri i<:in tilrlti ara başvu,. .. ıft __ ,_ .. ·-rr. 

Ya.lmz iki buzhanede 10 bin te. 
neke beyaı: peynir bulunmuştur. 
Sl\de yağla.rmm da külliyetli mik
tarlarda gizli a.rdiyelerde sa.kit ol-

Kart ticareti ve 
sahtekarlık yapanlar 

Ele geçtikleri takdirde 
şiddetle cezalandırılacaklar 

Bart tevziatında •••allaldyetıerı 
glrllla bazı na11ı1e ml.dtlrlerı 

taltll edllece1ı 
Ekmek karneleri tıurlndekı aahte_ işi Wtkik ettik. vardı-- ti 

kArlıklar hakktnd& alAkadar makam _ göre bir k181ın ouuuo ne ceye 
""'" tınncrıar, ııatbklan ek. 

• lara yapılan ihbar üzerine vali mua_ meı; .. • mJktannı eı. ... ,_ •6 1 • ı • v1ı:ı1 Ah ~ g ııtermekte ve ngl iz met Kınık deml§Ur ki: <DeVUDJ 3 lhıcüd'"') 
"- Şehrin ha.klld un ihtiyacı blz.oe " 

tayyareleri =~~~~~~;~~=tınc:\:k:~ Eksik ekmekler 
N . . ekmek dağıttı da toplanan karne • 
. apo~ı ve Palermo şehırle. J€rln mıktarmdan bellidir. Heme~ Muhtelıf fırıncılar 

ıını tıddetle bombaladılar 1 hemen değl!ınıiyen bu heaabm han _ cezalandınldı 
Lonara., 5 (A. A.) _ Orta şark cinde, ilç beş ki§lnln gizlice karne tL Gala tada, Perıembe ı>&zannda "M;h_ 

~:?iliz ha.va. kuvvetlerinin tebli • ' caretlne kalkışması, ııadece yapıla.n J medln tınnında 9, EminönUn~ Nlko. 
~ıne göre lnglliz tayyareleri !tal• l suçun mahiyeti itlbarlle blıl allkadar nun fırınıtıda 4Ci, Bııkırköytınde Lııtıuı_ 

.(De\'&mı 8 üncüde) eder. Nitekim vaki flUyeUer üzerine .(Devamı 3 tbııcıüde) 

laııılmıştır. Memm-Ia.r, Bevık ~ 
renköy tııraflarnıda a~;;rma 
yıı.pmışlardrr. 

Yakalanan gizli mallara 1 lto . 
--1- 1A1.' eti" C J• ••.La.A saw.uıy , evvelce T' t 
Vekaletinin emriyle fiat nı.=:. 1 
be komlsyonlarma verilınişu Bu 
dan dolayı, dün buzhane v · rd'n 
yelerrl~ bulunan beyaz PeYn~r~ 8~ 
<le yag stoklarına, lstan.buı f' t 
murakabe komisyonunun el ko ıa 

k . y -ma aran vcrmea muhtemel .. 
~ektecllr. K~yo.n_un el k~: 
dugu mallan satışa 8.l'Zedlrecek•• wr. 

Rusyada 
Herkese la1e11aı 

azaltma emri 
verildi 

Kömür, benzin, elektrik 
sarfiyatı da tahdit ediliyor 

Mo.skova, 5 (A. A.) - Sovyct 
hükfimeti, komtlnist ı>artisln.in 
merkez organı Pravda gazetesi va. 
sıtasile ber va.tandqa. her teşek• 
küle kömiir, benzin, elektrik sar
fiyatını ve a.lelflınunı i8.§e&ini a _ 
:r.altmak emrim vermiştir. 

Gazetenin başmakalesinde her 
hwru...ta sıkı bir tasarruf YB.Pilına.. 
sr lüZumu belirtilmekte, fak.at za.. 
ruıi maddeler için muayyen bir 
miktar tesbit edilmediği söylen _ 
meS.tedir. 

.Şark cıephr.slnde !'IOğuktan l<aı;lan ve 
kirplklert donan Aln~ ILSk~rl~rt 

Portelllz ııblUert 
açıflada 

Alman 
tayyareleri 

lki İngiliz harp gemitine 
hücum ettiler 

Lizbon, 5 (A. A.) - AlmMı 
ı ayyareleri, dün Portekts llldJI .. 
~ığmda bir İngiliz ticaret geımllli
:e iki İngiliz harp gcmi*ıe hücum 
etmişlerdir. H888.r veya inMncw
ıcayıpla.r olduğuna dalr t"' fl'tl: 
bir rapor henüz almmanuttn'. Ba 
.nun sebebi sahili örten aieür. 

Kömlr tasarra .. 
Boğaz seferlerinde tahdidat yapıldı. 
Haydarpaş_a - Kadıköy ve Adalarla 

Haliçte de seferler azalacak 
DUnkU sayımızda, Şlrketlhayriyeııtn / ta ha:arl&nan tarife 1 ,..aıat otllDU'te. 

lı6mür tasarrufunu temln için Boğa. si (lliıü mertyet mnldlne giNcektlr. 
zlçl vapur ııeferlorlnl tahdide karar Tarifeye gllre, pazardan ba§ka gtırı 
verdiginl haber verml§Uk. Bu bU81U. 1 (0..-U S inclWe) 



i:(' ==e HAY AT1 Alv PARÇALAR 

PAHALILIK MÜC ADELES iNDE 

GIDA TASARRUFU 
Hükumet vicdansız muhtekirleri mahkemelere •evket. 

mek en lüzumlu maddelere nark koymak, memur maa.s. 
larır:a zamlar yapmak ve mübrem iclhal maddelerile pi. 
yasada bir muvazene tesis etmek gibi lüzumlu tedbirler 
almaktadır. Ancak birer vicdanlı ve suurla vataııda.s sıla. 
tile bize clW;en vazifelerden biri de gıdalara karsı mana
••z tehocü:mlerde bulunmamak ve kendimizi bizi ılo1ııra .. 

bilecek bir yemek ihtiyacına alı.tırmaktır. 

e 
e 

YAZAN DOKTOR RASiM 
B.r insan ne k3dıu- füJm· olursa gi ve daha .sonra da. cevizli ka.daıf 

.ılsun gündelik sa.rfi)•atmda ufak yemekle doya.bileceğim.izi eenıyo v 

rıUtçesinln miıs:uıdcsi nisbctinde ruz. Hafif salcalı bir eehrtye çor. 
mu:kteaıt olmııık mecburiyetini bir ı:ıe.smın nrke.smdaki kuş~ı cUi 
ıtiyat olarak nıJıunda duymıılıdır, ı;ebzc ile btr portakal b!zl doyur • 
Günde yüz kuruş kaza.nan fakir b:r ınaz. Aıuı.da.n doihnı:ı. olarak 5Utem 
i~ ieln on ~ kuru.~luk tasarru. pervcr vo mba.flrpervcr bh· mllle. 
fun bilyük bir k!3-7nctl vardır ve tin çocuklar: olduğ\unuza şüphe 
onu da aynı günde sarfelmış ol • rokttır. Ancak spor Ye enerji de\·. 
ma:k1a bUyUk \'e ır.llbrem b1r lht:. tinde ynş::ıdığtnmı ve hArbln git • 
yacını tatmin etmiş olmaz. Hıılbu. gl<!e zaruri bahnlılıJ:lı:.r ıhc!as etti. 
ki ''damla damla göl olur'' kavun. rn,n, de unutmaın~l ~ ::ı. Avrupa dün 
cc günün ib.rindc bu toplu taaam•. ytı.Smda. harbin ba. 1.a.-ı0ıcından çolı: 
fun hayati bir işine medar olacağı c\t\•cl At.manyada ihdas edilen tc • 
muhakkaktır. Avrupa.da az aylıklı :-eyağı tahdidine FronSJzlar gülü • 
illancktep hocaln.n, memurlar ve :} otlar ve gnzetcleıinde bUyllk 
ı§Çi.ler bu tasamıfl&tla gUnUn bi • hu.r!Jerle "tereyağ yerine tanX' 
ıinde seyahatler da.hl yap:ı.rlar. ~ibi istlhuılara yer veriyorlardı. 
Her evde bir kumbaranın bulun • HıtlbUki harbi umuminin zafer sar. 
m.asr ve çocuklıırın görenek ve tak l•otluğundan eonra gailcelz ve en• 
litle buna ıılqm.aaı ailevi bfr mü.kel dl§dlz olarak bol şarap içen ve 
leflyet kıymetini almalıdır. Bütun l::mllı bltteklcrc bn}ılan bu mUs • 
ka.zand:ğıııı yiyen adam, ıstırap tehıi Fransızlar dr.lın makul bir 
çekmiye mahlcilmdur; çUnkU her ı,'tda rejimi ve dialpllnlnl içtimai 
nn hasta.lı:k vevahut bn,.""3ı:a bir ika. ~1r vazife olarak kıı.buJ et.mis olıın 
;.a bir mUddat i 'nden ohkoyabi • milletlere bir hn.mlcde ailahlannı 
Hr. terkcttilor. 

lktısadi tasarruf yalnız para i~. Bugtın de pna.lin buzlu steple -
lerlnde mevzubah.s değildir. Eea • ıinde farklı ideolojilerle ve kendi 
sen tabla.tm birçok mukadder ve hesaplarına ka.hramanca~ınn. dövU. 
manasız israflan olmakla beraber şen mllleUelin muharip delikan~r 
bilt.Un tecelUlerinde :ıninalı bir ts. ~ Chatea.ubrl:ın:l kebablaruıdan 
sa.rnı.t' da m~hede cdiyonıı. Bir mahrumdurlar. Harp muhMktı.k ki 
ı;enenin kıUrğını ertesi aencnlıa be sa\fqa.nlara ıstıraplar yifulotmek • 
reketi t.a!tin eder. İman vUcudu tedlr; bu ıstıraplara göre hııyatt 
tabii ta.sa~ ve ikt.ada t1111 ailzel uydurmak ve bunu mUU blr ve.site 
bir mı.aldir. Blzc §CldJ ve şalı:ıl - e nmek er m1l tc r. olmnz. 
yet. ına.ddJ nı?ıf hayat veren u. Tr1lk milleti ecrefli tarihinin 
zuvlar:mızm lnti&~lan hariçten birçok af'halan.-ıd.-ı btıMan c,:ok da 
aldığnnız eekcrll, albUminli ve yağ 
lI gıdalara teknhül etmektedir. Dr:. ha ,Uç tmtlhanlıı.r gcc:tnnfftir. Bin 

htr mahrumiyet ve kt.11 run~Wı: • 
ha açı:k bir tall°rle ağt7.dan nldığ:.. lı'lrla ka.z:ıntlan lsti."ı:l!l g za.lnn 
mız en karışık bir gXt& mesela bol 

ADASAL 
hıll'J> hailesi genişleylp uz.ııdtkça 
kendi öz istJh!allerlmU: oln.n b!r. 
c:ok mübrem gıda maddelerinde de 
tedrici pa.lınblığın olması içtimaı 
bir zarurettir. ÇünkU bunu intaç 
eden ikt.ısndi ü.miller b.rblrlnc ba~ 
ltdrr. HUkfunet vicdans:.z :muhtekir 
teri mn.hke-m\ !ere sevketmek, en 
ıuzumlu llU!.dÇelerc nark koymıık. 
memur nınn~larmn. zamlar :ı.·a.p ~ 
:r.alc ve nıUbrem idnal maddelerile 
piYasada bir muvazene tesig ~t.mek 
gibt JCizunııu toohlrler aınuı..ıcto.dıl'. 
Ancak birer v;cdanlı ve şuurlu va. 
ta.ndn.ş sı!o.UM bize dil5cn vazife • 
Jerden blrl de gıdalara k~ı nıfi· 
:::.asız tehacümlerde bulunmıı.mak 
ve kendimizi bizi doyura.bılecek 
bir yemek ihtlyacma. alt~tırma.ktır. 
T0;bla.tın normal olarak uzvlyette 
ı..-e bazı hastaların, &porculann, nr 
UsUerln, modem bayanların iradi 
bir disiplin altmda yapıp faydaJan. 
c.' :!<la.rı rejtmleri biz de gUndelik 
hayaıtumzda yapabi!lrlz. Bu surctlo 
pahnhlık mUcadelcsinde şu srralar. 
da ı:am g6ren bUtçcmlz.1 hakiki g•. 
·lsı ihliy~la.rmuze. g6rc denkleştlr· 
:ntş ve aynı zamanda. gece gi.indUz 
ç:ıl"Mn hUkumet teşkilatına yar • 
t.l!m ctrnioı olunu.. üç gtln urfmda 
-:vlcrindc tcsblt etmlş olduğum 
<iört dimağ felci vakasında hnldkt 
hA&talılc sebebi oburluktan batkn 
bir eey değildir. DörclUndc de blı 
atn' ya.mn v\lcut inmeleri )"orucu 
bol pl.IAvlJ vey& b!Sr•ll ::vemelktor. 

Mektep kitapları 
hazırlanıyor 

Maarif vekale\i t imdiden 
faaliyete geçti 

Maari.1' vcltAletl, ilk ve orta.mektep. 
terle l.laelerln kitap ihUyac:mm önll • 
ınUZdekl den nnealnde zamalllllda te. 
ı:ninl için §lındiden !aaUyote gcçq • 
Ur. İlk oıarak llkmekteplerin dört ve 
beşinct .muflermm coğrafya kitaptan 
lçln blr m~baka hazırl&nmlftır. Dl. 
ğer yeniden t,abolun&cak kitaplar için 
mU.cıabaka açılacaktır. CoJrafya kıta. 
m mtlsabakasrna gtreoekler bil iki 
kitabı en geç 80 hazirana kadar maa. 
rlt veklLletlne vermı, olacaklardır, Mü 
cabakayı kazanan kitap Uç 8eile ılk o. 
kullarda okutulacak ve beher sen. t. 
çln blncr Ura. Utlnciye yalnız bln Jira 
be§lnctye kadar olanlara da dörder 
>1lz Ura vt!rlleooktlr. 

lılaarlf veklletl, önUınUzaekl ders 
yılının .kltaplarmm tabı lşlne alt b\: • 
tUn hazırlıkları mayısa kadar ikınal 
edecek ve temmuzda kitapların be. • 
aılmasrna başlanacaktır. Bu .suretle 
kitap darlığının bir daha tokcrrunıııe 
meydan verllmemeğe çalıBtlacakt:ır. 

---o,__--
Son Hamlet 

davası -
Peyami Safa ve arkadaıları 

6 ıar ay hapse mahkQm 
oldular 

Hamlet plyealnln temauı mUnaaehe. 
tile yazılan yazılar ~1lzUnden açılan 

hakaret davalıırmm aoııuneu.su da dUn 
ııibayetlenmJıtır. 

Bu, tehir Uyatroeu &ktör~rindeıı 

TalAt Artemel taratmı1a.n, Tuvlrl Et. 
klır gazete.ti muharrirlerinden Peyami 
Sata ile Neınyat mUdUrll Olbat Ba • 
ban ve aabibl Z1yat EbUSZ!ya aıeyhln• 
ııallye birinci ceza mAbkemealnde açı. 
lan davadır. 

.Mahkeme, Peyami Satanın fıkrum. 
d&kl ctımıeım ballaa'9t • mah~4e 
görmU~ \"C Peyami Sata, Olhat Baban, 
Zlyııt EbUzz.lyayı 6 O&r ay hap~, 100 
er lira da para ceıuma mahkQm ot. 
mıotır. Ancak cezaıar tecil oıunmuı • 
tur. sucıuıar davacıya 800 Ura da tu. 
mınat vereceklerdir. 

ga:rnitUrlil bir yemek nihayet bu t1tınun en yaJon mi:ıtılidlr. 
basit şekiller hıillnde neelclcrlmi • BUtUn dUnyaya eamll cl!.Uı büyük KüçUkçekmece köprüıü 
zin hilcrelerinde tcmessUl eder, ,-------------------------- ıeniıletiliyor 

den sonra vaki olmuştur. Me~hur 
ı>lr tıp aliminin dedi~ıi gibi lnsruı. 
fıınn bUyük bir kısmı kendilerim 
l{lzwnunda.n fazia. yemek ile ze • 
Hfrle)'lp öliürllrter. Para kea~rı. 
dA olduğu gibi, mide keeestnde de 
maıkul i!d~t ve tasarruf bllhntı. 
sn btıgUnlct'de hepimize Jlzmıdır, 

kan-:mu:a kudret verir ve b"zl be... O-~""" ı~,., /L"'Jl-Jt& K"" .. d Ölied~nbert Uzerinde duruıan çok 
Jcr. Fakat uzviyet için zaman s:. ~]l'~~:;il!;S.r on1ur ve 0 un mUhirn bir il! nihayet tahakkuk et . 
ma.n hnstaldt gibi unzalar bu gıda V akıt mcktedir. lstnnbuldan Edimeye l>ad:ır 
temessü!Unli ihUı.l eder ve daha salt"ları olan bUyUk aafaltm Bllyllkçeltmccc ile 
doğrusu insnn bir mUddet kMl de• AsUil Us. nltın BpekUlb8yonun- 9 Mirnarsınan köyU anuııntıakl Bilytık. 
re<:ede ve hatta hl" rrıda alamaz. dMı btlh!cderck ıı6ylc dyor: l gekmcce köprUıtl bllyUk 'l'Urk nıımarı " ., Dün de 40 ton manga 
Bir ay ~:ire!Il bir Ufo hastalığında. "Herhangi bir vatandaq bllcrck Koca Sinanın in§a cttl~i nıtiscllcıı ke. 

kömürü geldi hnstn nihn.vet normal .zamanlarır.. \'t! lstlyerek büylc xıımrh lılr al•~ mcrli Çok ı;en~ blr köprü ile bağlan. 
dn muh~ olduğu kalorinin beşte \erite ıxirml~ olul'!lll onun itin kim- Şchrlrt ltömU.r ve odun lhUyactnı dığı halde KUQU1.çckm~ctı glS!UnUn de. 

Asılsız 
ihbarlar 

Murakabe bürosuna 
yapılan gizli erzak 

ihbar lan 

lmiasız n adres
• z mektuplar 

1ırtıbJOr 
Soa günlerde fiyat murakabe bU. 

rosuna birçok §lkAyet ve Uıbarlar 

yapılmaktadır. Bu ihbarların hemen 
ekstırisl ıuııun veya bunun evinde 
karyola aıtmaa, tnvan a.rasmda giz. 
li erzak, euvauıu-ta şelter, kuru bak. 
la gibi beyannameye tabi maddeler 
bu1unduğıınu, bir kısmı da glZll de • 
polarda bu maddelerden bul\mdu . 
ğunu bildirmektedir. 

Fiyat muraltnbe bUrosu, yapıla.n 

ihbarlardan bir ktamı imzasız ve ad. 
reulz olduğundan bunlan tıa.ZD.n 

dikkate almamaktadır. Ancak ımza. 
ıı mektuplar Uzer1nde durulmakta • 
dtr. '.Btmlann §imdiye kadar pek azı. 
nm hakikate uycl•JI;"ll g!SrülmQ~tOr. 

Bunun için msktuplar Uzerinde ev. 
vclA hariçten bir tahkl.ke.t yapılmalt 
ta ancak bundan sonra vllAycttcn a. 
rama emt1 alınarak araştırmaya ge. 
çilmektedlr. Bllhnssa evlerin araf • 
tınlma.sı ııtndc col< titiz davranıl 
maktadır. 

Talebe geceleri 
• 

sınamaya 

gitmiyecek 
Ka sketsiz gezenlere de 

muvakkat tard cezası 
verilecek 

Evvcuu gUn, Emtn6nU balk,Mnde 
aylık topıantıll\l'lnı ynpnn llıe ve orta 
okut dtn:ktorıcrı, -'l!açııecek öfretmen 
gruplarmı. talcbcnın okul hnrlclndel<l 
vazlyetıeri.nı sık sık ve anı olarak tet. 
tfş etmelerine karar Hrmlgloroır. 

Bundan ba§l<a taleb~nln okul kas. 
kctlle dolaşması \'e bıı.:.;ka §Oktldc §arı. 
ka veya kasket glymeıcrlnln tsnune 
gcç!Jmesi çareleri de temln edilccckUr. 

~ ŞUBAT-ltn 

HAl)iSElE~ 
'l'8 A IR 1111 

Sarı Saltan ı .. 
mr .ıtm kırk ıkl buçuk nra,..: ..... 

dar çıktı; sonra bir tnlktar c!ftftll, cıa. 
ha fazla çıkanla p§mamAk IA.mndıt. 

Zira bu aanşm l'lcn·gUlnln klymcıtt "'cıı' 
*"<1.ııvm !iden pararım 1!18.tmalma kllM
llyetıne göre dfıttllr. l\(ndcmld yiye • 
oclf, gtyoock TMılr lbtlync;ln.rm fiyat. 

ınrı MI 1l%. bir ml<1ll nl'tmııJhr: a1tm da 
artaeıı.ktır. Para toplamayı hast:ı.lık 

llllllıı~ getirenler itin altm.m elıemnıl. 
Y"" bUyUktUr; lAkln parayı lınkBd ini' 
na&moo btr ynsnma vaaıtıun, mtibade. 
to \.-n.<ntnın teUIId<l f:()enlerce bGyle de. 
ğild.lr. Gaye vn~ıtad1nı önde olmak JA. 
zımdrr; va~ın pyeyo terclld anor. 
tn9lı'Hr. 

.Başvektl altmm 31Umelme ft dliıf • 
mesJnln manasını ıınlattı. Bu mndenl.n 
<ımnlyettekı rolü eski devirlere g6re 
pek a.zabmştır, Vaktlle zannedilirdi ld 
ııltm ortadan kallmı'ıa her ff1Y ctnnır: 
lnsanl:ır aç kaJrrlar, Altın yanm a&li' • 

dan~ mübadele YMttaAı ohnnlrtaö 
ı::ıttlkçc daM OOk mabnımdur; fakat 
lllfıdmlye& llerllyor; konfor artıyor; 

ın.ııa.ntar dUnya nlmetlertnı dııba ~k 
tndryorlar; alış verit dDhn gcnl~lemlf. 
tir. Geçbnc!ekl darl'1tr, fula. oahşmnk 
mccburfyetJnl altının ortadan çekD • 
mlş oırnasma atfetmım doğru olmaz. 
Seböblerl pek çoktur. 

Eıkfckın mUletler vo devletler biri. 
btrlufnln boğazını sıkarak altmlarmı 
rumak ıcın boğulafU'lardı:; elmdl "Jp. 
lldat mncldcler,. fcln çarpıpyorlar; ba 

dn reRllte31 al.-ııet1trlyor. lyl tanzim e. 
diJmlıı mltn1WK'bcUeı1n, i31 lrorulmu, 
ekonomi hayatının ''!!an ımltan.,clan 
,nrttım ihtiyacı kalmaz. 

Roma cumhuri rctınln ilk devirlerin. 
do reis Klil'lyOfl Dentatmı lromtu mU. 
ıct olıı.n Stu1U11lere kartı r.afor kaaaD. 
ot1'tı. DUArnan murahbaalan sulh için 
ınum.hhll9!ar göndcn:lller, Barılar Bo 

rnablnnn reisini çutUğtnde tahta bir 
ısı,emJede talata bir çanaktan ta11;an1 
~-crı·cn buldular: ona altın vcnnek ıs. 
tedlll'l'. Itoca Romalı, ahlAk boma o 
san rıyam ctl~lo Jttt ve dedi ld: 

- Ben, nlbn sahibi olmakıan- al. 
tnıbırn •hlp olan inanlara bAkbn ol. 
ma~ 1 tercih roerim. 

KADIRCAN KAFLI 

• llelcdl,}·o I{aıımp~a _ Hasköy ıı. 
rnsındakl yolun gonlglclUmeslne "" 
d~iz hastanesi altındal<i sathı malı 
tutmak Uzcırc bUyül< bir duvar yapıl 
maama karar vcrmıour. 

• Ticaret \'Oltt'Uctı, ölQU ve ayarllll 
tcşkUMmrn gcnl3lomcsıne karar ver . 
mI11Ur. Bunun için ayın 12 ainde ıelı. 
rlml.Zde bir mUsabaka tmtilıam yapıla. 
cakt.ır. 

• ttnlyadan :memlckeUmize ycıılden 
yirmi dört bin pnrça muhtelif eıya 

gclnıl~tir. Bunınr, İstanbul t:.o.clrlert.nın 
slpariı etliklert mallardrr. Bunlar ara. 
stnd!\ tuhO.lıyc, fotoğraf malzemesi, 
k~{fıt, oapka, mcnauco.ı ve nıanl!atu. 
ra eayası, çivi, . radyo ve makine ak.sa. 
mr, illç, klmycvt maddeler de vardır. birinden da.bf nıa.lırumdur, Btma senin bir diyccrtırt yoktur, Anc3~ kııti1Ilamek Uzcre Slnekl!dcn şchrlmize nlzle btrleştıgı noktaya yakın yerde o. 

rağmen böyle bir insan ~lıktan herhangi bir ,·8tıındııcım bu t.ı.n: s vagon, 40 ton ftlSmUr ıeurum.tııur. ıan KUCUkı:ekmeoe lk6prtı.au asfaltın 
ölmez. Uzım rnUddct muhu~ ha da aldanııı bir fn!mn ııltJn filleltU· Bunlar Edlmckapı, Aksaray, Kumka. gen'ııliğlnc nazaran çok dar bulun • Urla m&baıa bak-
yıı.tmda açlığa mu:lcavemet etmiş HltXrlorlnln iifallnı!cn ileri gel- p: semtinde halka sauıacaktır. ınakt&dır. İataııbuı vi!A.yeU dalıllınde - o - -- illDda da\f 8 8ÇJldı 

.Ba,,ka kruıltct giyen talebeleırc rnu. 
vakkat tarcı c~zast vcrtıccekUr. Bun • 
dan bafka tal-ebenin i'CCe sinemaya 
veya tiyatroya r.ıtmcııı de yos..'\k cdL 
ıecektır. Bunn beb d:? sıhht vnzlye:.. 
lerihln konmmn r ve derslerini ha.zır. 
lllma !ml<Anlnr nın temin edllmesldlr. 
Dundan sonra ılk tcdrL""Ut mil!ettı,tcrl 
de bir toplantı yapmt§lardır. Bu top. 
ıantıda okullarJıı, nakcrc giden öğ'Tet. 
tnenıerdcn açılacal: srnı!lara öğretmen 

tayin!, b:ızı sınıtıarın blrlcştırllcrek 

öğretmenden taaarruf edilmesi karar. 
lan al.ınmıştrr. ' 

olart muharlplcrt ~t milaller çok. nıle, altın ı~in l!ıuetelcmfo ~ı~tan Bunôan maada Beykoz Yalova ve olan ve btltün Avrupa kara mUnaka. Maliye vekili ~ehrimize 
tur, Bazı ha.stalrklar da vardır ki, , rakamlar r~ml borsıı flyAtı g'b; AJemdağıtıdan da kanıyon ve araba IA.tr ile 'l'rakyanm tamamen naldı~-a. Ankaradan bildirildiğine göre 
~ 11ık1 yeme-!~ rejlm'PrlrJ icap et. gösforllOr:lk bir TUrk \"at!\nıla"' arla oduıı gelmektedir. Gerek kömür tının Uzcrlnden geçtığı bu k!lprUnUn geleli Utta mebusu Refet Ulgen ile 
tirmekted r. Böbrc-k iltihabı veya zar.mı Okulmu~ ohnso ml •ot \'C' ,.o gerekse odıın te\·:zll tşlnôe bir prog. öte::2abcrı t UşllnUlmekte oıan genlf • Maııy .. v"ı''11 Fuat Ağralı bu sa. yeğeni Maıırif Cemiyeti kollejl eı.. 
yUksek damar tnz,'ikı olan lnean hükumet kavvetlcrln'n bnıııci:ı f~... rtun tesblt edJmlştir. Her aucy1.; :so ıetUmesı tçın Nafia velc~ıetı tahstıtat bahkl cl<sptt le Alılaı.radtı.n gclmlıtlr. l;.i vcznccl:ırt Zel<i Ülgen ha.klatin-
pek a.z et yediği gibi, nclter hastr. rnUdahalc ctmetıi tabiidir, kilodan tl\%11. odU!l vcrllmeınektodiı' vermiştir. Hu tee IS0.000 ltııı ı:ırtedıle. da amme davıısı ıtçı~tır. Refet 
~!ğm-s mübt.elıl ol:uı iruııan da "eket ı ı~e muhterem nn.~,·cı.ıı RerJlı ~ömUr de 5.ıo kilo arasında \"erılınek. celttır. Altın fiyatı ülgene isnat olunan su~ emnJyc-
ll meyvelen dahi yememcğe mah - Sayaarn rad3•0<lıı siSylccllği nutulda t ctlr, Ş~rın muhtelif .s~mtıerlnde l<u tn~ıuta mart ba~maa başlanacaktır tk; run owc:ıl 35 Hr:ı ol:ın bir u auifıstinıal ve CV'l'O.kto 88.htekAr-
kümdur. Nerclc kaldı ki hem ~e • bu Rfbl rcnnlıklAra moyil:ın \'erjl- mınn kok kömUrU satış şu~ıerı cıun. KöprU gene ea.ştan yapt'acak ve mJ. Roşa~iyc n ı:.ır .::nm fiyatı dlin 37 li- iJkUr. Ztkl Ülgen de emniyeti tnü. 
le.er yapma ~e hem böbrek va::ır:sı m'JecejHnl açıJcoa g6atcnnı,ur. nu dı?ıı itibaren taallyete gcı:mliUr. Fazla mart tarıı bozulmad:ın genışıetilecek. ra, 24 a~·nr k~lçc: o.lt.tnın firntı 5.111 l:6timalden mnznun bulunmaktadır. 
bozu3t olan ııı::anlnr ~tu;. Biltiln açı1c lbtar cıltfn cmc.r Ul!\f.ilrJarlnln fiyatın k6mllr satan 30 lcısmUtCU bak. Ur. Bu ınııaat yapılırken Trakya mu kuruş, bc!libiryerden'n fiyatı ise Muh~emelcrl yalCUlda be.elrya • 
bu hasta ve~ yarı hl!'Ul nsanla • knla.klann.ı lıUpo olsa gcrcf.,tlr. kında da .tıı.b:t tutulmuştur. nalc111Atı sekteye uğramıyacaktır. 180 Hra ldl. oıı.ktrr. 
rm makul rejıınler sayc:dnde uzun ~~~~~~~~~:!.'!;~~'~'~ss::2~~~~=~~~~-::;™~~!!'~~~~~!!!'!~!!!:=' :!·~-~~·~~!!!!-~!!!!!!!!!~·:!:5:""""=:•~=:!•!!,!<!!!!~~·~~·-==~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
müddet ya5ad!klnrı görU'ımektcdir. 
Demek ki insan \'tlc.udunu baıı gı. 
dn 1arclan ve hfç olmazsa gtda is • 
!""..fmd:ın m:ıhrum etmc-k mümkün 
dilr. Rinema artınUerintn ve bl'r• 
Jnıı tn. :lid cdcr~k nıcvzun ve er:. 
dıı.mh b:r vUcut muharnzasmı gU • 
cl!m mCTCJ:lı b8J.'anlatnı rejimleri 
d"' gl\n1c' '.( yemeklerden QOk fCY• 
Jcr ktıJdııin kta "ır. fJ'rır:ınhk ve 
~öbek b .ı:ırun korkutun~an ıUc 
-am > em"Jdcr llf ıuı 'dırım i:ıaanıar 
nz clc{;ildir Dilha.c;sa ikide birde 
uns.t'.onu ~·~tUrıncnın blr mo:ıa ve 
.nerak ol:iıı : u brr zn.mnnd:ı bu k". 
nıntuıu insa.ııle.r ook artmı!jtır. I • 
.. 'W'..n clU,i.'11 aı:ın bir ferd yinnı 
yuş ndııki Mırbtiz bir deliknnlr ve. 
• a bir snorcu gihl yemek yiyemez. 
Artrk da.nurlnrmda ~htlyarlık veli 
resinin baş!~ olan kireçlenme 
lıiı.disesi b:ı~göstcrdiğl cihetle ço.k 
ela.ha wı a 1hfunitıll mad:lol-crc yani 
etl"rc ve yağl:mı nıuhtaçtır. :l"a • 
uttee'3Süf kı.:orf ~c.nf hora.ret en • 
jisl vahi:li kıy t~ade et•l<;im!z 
l'7d:ı. ihti,ııcm•n fevldnde olarak 
YC!"'lt:k yty~ vn•'111ı1"4!1 r J'>Ck çok 
tur ve rntırır:z 1 "l'l l'IJ v,. dol"'• 
yısilc obur "rh 8oludur. Yoğl met 
cinıc ·c çorbl ııldan eonra patatesi! j 
'' "bab, bunun arkasından su böre. 

YAZAN: CLIFFORTD HOOK llo : 87 
Şımdl, Mullıonı bu şua cırofında 

kı yeni bir rıva)·ctıen bu kadnt c
hcmınl)'Cllc bnMcıııııı nnıln derhlll 
bu rivuyellerdcn bir tanesini ha. 
tırlayı venn iştim. 

ihtimal ki bu rivayet te bir pro. 
Ptıgandnydı. Fakat bir uımnn h:ıy. 
ıı mQhlm bir mesele t~kil etmiş 
ve iiı!l istihbarata mühim bit m<!\'• 
zu olmuştu. Bu rivayete ıöre ise 
Mıırkonl huyatınd:ı ihanete ıı#r-amış 
bulunu)·ordu. 
Meşhur Tro~kl hcnllz Rusyndn 

h:ırhiyc komiseri tıuıundulu ve ıko. 
munlzmi bülün dıinyıı:ro hnrı>lc 
~oymak cmeUnl güıtü>ıü sırnd:ı 
Markonlllen ralın'ln ölilnı şunı 
pldnl rının biuoı Tro lilnln şnhsı. 
nn ııııtılıl ıRı i<lcllo edllmı~ıı. 

Rlvıyeıc söre hayatıncfn her mD. 
him şeye merak sardırmak ve mut• 

Iak:ı hOŞftrmcııtn tnlışmukl:ı nıc hur 
olıın Tı oc.kı Lu ~uııı l.la tıizZPt me
rak etmh ve slııice ş:ıh!;t·n Uzt'ri n. 
de pek ~·ok ı:lllıfmış. 

Kenırsıne 'ialı l dığı z:ıman lıenii1 

pek iptidai bir hnlde bulunan bu 
şuaı Troçkinin kondlıi lcln en mll• 
him günler nddellilfl bir maksat 
uğruna revkalfide 8iıll tuttuiu bu 
rJvııycller cürnleslntlendi. 

Molham Almanların ölOm ~uaıyla 
meşgul o:nıalnrıncfon btıh!!elm('5• 
ü~erlne ı.lhniıncle birdenbire huı 
ş(iphl•lcr uyondı. 

l'ılolhom'o dcrl!m ki: 
- Mo)honı! Bu ölüm ışunının 

hayli 1511 mıır eı'lil:Jiitfnl biliyorııu. 

nıızl nıımem, Jıu şu~ mesclc5lni 
hatırı meşhur Troçkinin İ"-ttıi knrı$. 
lırılclığını cta biliyor mu~unuı? 

Denim birdenbire sorduğum bu 

sualın ~lo1haru üzerinde yaptığı 
h:ırikulAde tcslrimı son derece hıy. 
rcl eltim. 

Zira ~lollıam yıld ırım vurmu~ 
~ılı; hirılcnlılte ~arann ı ,tı. ~iillılş 
~urc·lle şnş:ıt:ıuı. 

Jt('~·ccanıııı lıclli dnır.mek için 
hem~n 6nUndekl vbkl bımlngına 
uznnclı 

Fnknl ellc.-rinin tılrediğini 11ör. 
ılüm. 

MollıJm henım )'il:-:Omdekl hnv • 
reli de forkclınittl. 
Yi~ki hardalfını şaşkın bir hnltfe 

eli nelen lutıırak: 

- Oh! •• Dostum, bunlar uydurmn 
şeylerdir!. clıye kekdedl . 

Fıtkllt Molhom•ın bu !IOıO bt'n1 
oslo ıatmln elmemı~tl. 

O vakıt birdenbire ılhnimdc hir 
şüphenin ayclınlnndı~ını hisse!llın. 
Hemen nynl;ja fırlot1ım: 

- Mollınmı diye b:ığırdıın. Şlııı. 
eli neden Amcrikoy.ı gitmek isledi. 
lfüıi cınlı~·orunıl .. 
Molhnnı cllnd,.n tekrar kadehi 

rn:ı5cının ilıer.Sne bırııktı. 

Yil:ı:ü hllUI sopsıırıydı. 
Denim şiddetli aııahlyctlınl •n!a. 

m:ınıış gibi gOrilnüyordu. 
- Fakat... Dıye kekeledi. 

Fakıılı mnkntı yok, Molhımı ! 
Niçin t\nıcrfk:ı)a gltıi~lııi:tl ve heni 
nıilkcmrııcl bir vn-.ılıı olnrnk kul. 
lıınclı~hnm ş imdi nnlıyonım! .. 

Molhıını: 
- 1-'akııt oturunuz, snkın olumu? 

c!t-cli. ~eden ı\mcrlkayo Rilmo.'-\ is 
ıeıllllml bir ı::ıntllr !ize iınh ctmı: 
YP. ~:ı 11,ıyortını ! .. 

_ Uayırl Hayır! Amerikn.ra git. 
mek iııteyış,nizin scbebı bütün hun 
!ar dc~lldlr! • 

Molham bil'dcıılılre garip bir 
kcırkuyln k:ı~lnr1111 ı·.ııtı, etrııfıno 
trorkıılu ııözlel'lc b:ıktı. 

Sonra lınnu döndü. Yarı tehlik<'li, 
yarı lsllhnmıı bir se'5lc: 

- Oo\luın, rlctı eclerlm, bağır. 
mayınız bOylel .. dedi. Ne oluyor u. 
uuz? .. htcrsoniı, getırôiltlnlz pasa. 
ııorıu geri rı}11blllrsl11lz! .. 

- llnyıı·, meı;()IC oroclrı değil, 
Molhanı ı .. Çünkü honim pnsapcır. 
tumln olmn!a dn &i3 bn,ka bir pıt. 
scıporı bulnmu değilslni7.! .. Mesele 
sfzln niçin J\nıcriknya sıırnck iste. 
di~inlzdeclirl •• 

- Fııkot ... 
- Rl<.'a eıfrrlm. Molhnm. fıenl 

hir çocuk ye rint ko.vmıı> ın11 ı .. sız 
Amerik.ıya_ 

Sözünıil 11unııt edemedim. 
Zira Molhım birdenbire ıyaRa 

fır loru ıştı. 
Elini şJddellc yOıOıne dogrı.ı hl· 

dırdı: 

- Rica cdcrımı susunuEI Susa. 
nm:I .. 

IJlye bn§ırdı, buğınnnvınızl olcl· 
de Jılr hndisc olrnMı lkiml'lln de 
vle~ hinctllrl ... 
J\Jolhnm'ın bu ihlnrı hnklkaten ye. 
rlnıli'yıti. Zira oıclde fkımfzln de 
bir ıırtıdn ynkolnnnıamıı, hele şiın• 
ili anlıyorum ki, pek tntsız lllr şey 
of:ıcnkıı • 

Onun için nlıtrduın. Mllmklln ol. 
dııj:?u kııdnr sakin ölnıı ·n ealı~hnı· 
~lolhnm snyct sinirli \c meraklı 

gözlerle benim h:ırckcllerimi tetkll: 
c.diyordıı. 

Fnkot beıt bir lürlil ,rnernkınıı 
yenc111cdiğim ıcin: 

- Peki, mnd nılıl t kin ve yovıı~ 
konuşmamı isliyor unuz. öyle kO· 
nıışn'ım, d elim •• Motıınmı Siz Amc. 
ı ikn) D Silm~k lstlvorsunuz ! .. Sırt 
Mckllkoyn silmek için!,. 

- Mekslknya ını? .. 
- Evi'!' •. OrıHlo Tro(.'kf ilr trrr 

edecekainiz ı.. 
(Devumz ı"ırJ 
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~lu aja118ının verdiQi 1ıaber
ıörı d4n11a vıwivetino bakış 

Vaşington elçimizin 
sözleri 

'Vll§lngton bUyUk clçl.Inlz Mehmet 
lıltın1r Ertegtın .A:nkaraya tayin edJen 
nnı .ı\:ı:nerikan elçlsl Lavttns Stnyn. 
bard oerettne verilen bir l>ğle yeme. 
~e Yctıt elCinln t ylnlnl bUyUk btr 
l'lıernnunıyctıe kıır§ılndığım söylcm!J2 
"e 'l'llrk mlllcttnln Staynhardm bUtUn 
'tletıcrı hakkmda beslediği yUkcck 
lıllrınet hissini bellrtml§Ur. .Mehmet 
)(Unir Emegün demlııUr ki: Dlplo • 
~Uıırmızrn bııt.ır:ı.sı yalnız arşivleri. 
lllitde yazılı değU, kalblerimlzdc malı. 
kfıktur. Ttlrklycnln .:i~r m!llctler 
k&r§ısmdaki durumu onla.rm servet -
fertııe Yeya ktıdreUCrlnG bağlı d$ldir. 
aeıkı beynelmilel aabsdakl hareket • 
lerı r;ibi çok dahıı yUkSok manevl l. 
l'niUerin eseridir. 

~AREŞAL GÖRING: 
~l Görln,.ln 1talynda'kl ikame. 

ti UZrunaktndır . .,fareı;al İtalyan genci 
kura.my ~kanı Kont .Kavallero ile 
llıU§terek askeri meseleler tızerlnde 

görU§tUkten 80nra Musoıını tarnfm • 
dan ikinci de!a olarak ktı.bul edilmiş. 
tir. Siyas'l maJıflller ve basın ma!'l'~. 
Un zıyarctl mevzuu ctrafmd:ı. tam bir 
ketumiyet muhafua etmek~. yalnız 
n-auteıer ~mıt tebliğler De§rctmck • 
ledir. Yabancı bum Göringlıı zlyıı.rc. 
t:1 §Umuıu ıson dereC1! genl' 
hQ.dJ.sclcrin Al>denlz sahasında cerc • 
~edeceğini tahmin ctUrmcktedir. 

lNGtuz. llt!Ui İTTJFAKI: 
Avam kanıarasmdA Eden İngiliz • 

lııı.n itU!a.kmm 2G aonktınunaan ıu . 
barcn mcrlyctc girdiğini s!Sylcmlş \'C 

unııın s!Sylcmi!'tlr: 
Iran parırunento:runun muııhcdc\i 

ay(lk ekseriyetle kkbul etmesi mu;_ 
hedenlı:ı İran mWcU mUmcssllkrl ta. 
ratmda.ıı ser~tco l.n.svlp edilcllğlni 
gösterir. Mun.hcdentn tam mctnt b'r 
beyaz kitap §clilindc intişar edecektir. 
Şu noktayı Sarahatıc bellrtnıek iste 
rbn k1 İngiltere ve Sovyet hUkQmet -
ıcrı lnınm toprak tamamlyeUno bil: 
ltlmlyetı:ıe Ve slyn.st lıtUklAllno hUr 
met etıneyt taahlı t eylemişlerdi;, 
Bu iki hUkt\mcttn bu pI"('nalbC aykın 
d\lşebllccck hlı;blr :ınak.snw 
yoktur. vo crncıı 

ŞARK OEr•HEst?\"DE: 

Yeni gümrük 
tarife IAyih~sı 

Resim hadlerinde değişiklik 
yapılmadı 

GUmrlilt ve 1nl_ı.Jsal"Iar V eltili, 
du.n Ank::ı.rad& ga.zctecileri ka.bul 
C<ierek, Mocl.ll!le veri~ olan gUm 
tt.ik tarife kanunu 1'yihası et.re. 
f.ı:ndn beyanıı.tt4\ bulunmuş ve şun 
lan söylemiştir: 

"Yani Jayi'1tı mer'i tarifedeki 
:-emm had!crini olduğıı gibi muha
faza ctllıL.,tir, Millt iklı5a.diyatunı
zm cümhuriyet ıde,"lineekf gell§i· 
mi, ve gi nisbetleri üzerinde za. 
man zaman bru.t <lcğl.siklikler ya
pılm~nı icap ettirmiB ,.e bu değl
şilciikler yapılını.5tır. Zirai ve sı
nai fo-ıliyetıerimizin ne dereceye 
kadnr himaye edilmesi ldznn e-el
di'-i bak:mrncinn tarifemizin res:m 

b • 

r.ndlcri i.bcrlndc ~·ı.mi başlan bır 
ınccl~rne ya.pıJnıtı.sı dtl§ünülebilir. 
Ant"l•t bugi.lnkil dUttyn dıınımu böy 
lı:: brr incelemeye ve sn.bit kararlar 
almağn rnilralt b•ılunınamıı.ktadrr. 
It!fe bundsn do1tı~'l mevcut vergi 
hadleıindc bir dcği§iklik yapılma. 
mrı;tır . ., 

Harkolta Almaın 
baı farı yarll6ı 

(Bas tnrafı 1 nride) ı 
Alman tnyynrelerl, dün §ark 

cephesbıin merkez kesiminde bil· 
hassa faal yet sarfetrnijlerdrr. 

Her n:;vid?n 350 araba, 6 tane 
tayyare krıersr~oyma topu, ~ sar~ 
nıçlı kamyc•JJ. Alnuın savaş t::.yyo.. 
roletiııln hUcumu ııeticesinde talı. 
rip edilmiştir, 

A~"'lli .kesimôe 38 Sovyet tayya
resi de tolırip l'<lilmi~. d'ğer 30 
tayyare d~ ~:'\•;ı uğranuştxr. 

Hııva ~nvaşlnnnda 4 Sovyet tay. 
yarcsi dU3Uıi.ilınUstUr. 

J,,onclm, .> (A •• .\.) - B .B. C: 
Kul)işef ra.dyoeuna B6re, 'rimo· 

cenkonun ordubn Hal".kof kesi -
mindc Almıın h::ı.Uermr yamuşlar
clır. Dütman ~ekilmekte ve takip 
rdilmektedir. 

Mcrı<etclc Ru&lAr, Almanları 
Stnolcnske doğru sUnneğc devam 
e-<1.iyorlar. Ukraynada yağan çok 
ı-::ır harc-kAta se1.-te vermektedir, 
Krıımdnn ~ni bJ.r haber yoktur. 
ı\Ll\Jı\J\'LAR RGS TAAURUZU. 

NU EHEMMİYETSiZ 
GÖRÜYORLAR 

Berlin, 5 (A. A.) - Doğu cep. 
he1öinde kar ve eoğufa rağmen 
~iddelli muhartbeler den.uı edi • 
yor, !na.ntlı:r J-.aYnakJardan alman 
mnliımata göre, Ruslar gen.jş öl .. 
çüdc stratejik hareke~r ~'tıpmış 
değillerdir. Hakiki btr hedef tayin 
etmeksizin toamu.da bulunuyor • 
lor. Bu hücumları yapan, bir bfS • 
lüktcn ib:r nlayn kadar kuvvetle?'• 
,~ir. RüSlar, bbi baskma ufrat.a • 
c~lan Utnidilo hUcum etıni!ilersc 
oe aldan.mışla.rdrr •. Bazı ~·erlerde 
ha.tJanmı~a giren Rus kuvvetleri 
geri ntrl.nu.'}tır. Ruslar, Sibirya. ve 
Kafka.ııyadan r,etit'dikleri alelAcele 
teşkil ettiklerl diğer kuwetleri 
T~ıınorg'n ~5ndeıi.yorlar, Ruslar, 
11grndrklnrı bUyUk zayiatı hesap 
ct~iYerck • •ldrrı~·orlnr. llkba.har 
S"elınce, f 'llin'c bu hn.rekcti pa • 
halıya nınl olmu,-,tur. 

---<>-

Ki iiltlr taıarr'llla 
lcr<ıe sab <Baş tatatı 1 ncide) 
ltazd ahlan Yenimahalle ve Bey. 

a.n 5,20 dA 1{6 
lt .... prUden B pruye, ekıaııııan 

CYkoza ın ıo v .... "'"'l '-"e nı 15 t h • • ,. e ... :na'"" le. 

SON 
Birmanyadaki 

Japon harekatı 
Londra, 15 (A.A.) - B..B.O: 
DUn pce Bırmaııya hUkQmet met. 

keZi Rangond:ı, :ıuıtre<Iil-en reamt tebıı. 
tt g6re iki gUndcnberf .Japonlar, Sa. 
luen nehrinin :mawıabmda bulunan 
Martaban şt!brlnl tutulmaz bir hale 
getirmek için top ve bombn ateşine 

tuttn:ıltt.a, kanıyA ulh!r ç:kanna te _ 
~ebbUsleri de yapmaktadırlar, 

Mulmelnln GO kilometre ~imalinde 
ko.In Paandaltl taaJJyet ve ınuııac!c.me. 
ler devam et.:ııe::1 edlr. 'Mulmelnln tah. 
!iyesi esnasL"\da lrtibatlan kesılınl§ 

olan lnglllz kuvvctıerltıln mUteaddil 
lttsımlitrı Mart::ı.bana vo.sıı o~ ku\t. 
Vt'l ldllllyeye 1lt!hıın cylemıoıerdlr, 

OuŞmıı.n, mlhve.r lmynaklarmm 1ddln. 
Bt h1Jtlfma olarak Satucn nehlitıı ge • 
Ç(? ınenı{Ştl.r . 

DU§mnnın nehir geçme tcfebbU.alcri 
kendisine ağır zayiat verdlıil<:t"e.k a 
k!m bfrakılınt§ttt. -

DUı mnn tayyareıcr1 Rangonn dUn 
iki akın yapmıglar, şchrtıı tlnıal!ndc. 
ki hava meydanını bombalnml§lar _ 
dır. Hasar ve zayiat yoktur. 

LiBYA HARBi .. ....................... ____ 
(Rıtş tanıfı 1 acide) 

!iz tayyare'wi s:ılI günü t.aamızt 
hareketlerL-ıc devam ctnıısıer, 
Deme clvarındn düşman motörlU 
kuvvetlerine mueaır hikumlard:ı. 
bolana'rak bi~.ok taf.!ıtları ta.lıri;ı 
veya hasara uğratnııljlnr, Bel'ka 
tayyare meydanını bombnrdmıan 
otmışlerdir. 

Viclıy, 5 (A. A.) - O, 1". l: 
Gcnera' Romrncl'in Libyada sa

hil yolu boyunca. taarruzu sllr:ı.tlc 
inkişaf etmektedir. Rommcl'in da. 
ha cenupta, ç51 yolunu takip e • 
den d~.ğcr bir ~olu ~li:'!lcrin mil. 
essir ınu.kt\va:netlııe uğramakta -
dır. İngilizl~r Dcnıenl:ı t'hnall şıı.r 
kisine ı;:ekilml§}erd1r. 

J,İBYAYA BU KIŞ ÇOK 
YAciMUR YAGDI 

Rorna, 5 (A. A.) - Popolo Dt 
Roma gazetesinin hususi ibi.r mu
habiri, eim3li Afrikadnki son sa· 
vaşlarda uğranılan g&<:lil:kler hak.; 
Jonıdn şöyle~azı:vor: 

"İhtiyar lraplar bile Libyaya 
lıu kış yağan yağmurlar kııd&r bol 
)-ahıur dökiild.üfilnü asla ho.t.rrla.. 
mıyorlar. İngiliz propagandıwnm 
İr..gllrz taarru:runu akamete uğrn. 
tan sebebin ha\"& ~ fe • 
nalığt o!duğu hakkında mUtemad:. 
yen ilerl silrdUğil iddial&r, kötü. 
bir behaneden başka lbir §ey de • 
ğildir. Zira, ayni h&va ~an 
mihver kuvvetleri için de mevcut
tur. Kum fırtmalan yağmur ve 
ani soğuklar, gerek mihver kolla· 
I'1lllll hamlc.<ıinl durdurmnğa., gerek 
laYY'ft.relerin yorulmak bilmez fa -
aiiyeli.ııi kımıağa muvaffak ola • 
rn.-un:ı.rtadır. 

Amerika 
limanlarında 

lngiJtere hesabına yapılan 

ilk gemi bir lngiliz limanına 
geldi 
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HA.BE;ll L ER Jltısralarda.n 
mm , , IP§m 
j Bir Amerikan Mihve~"kuvvelleri ;iıi){rlth: Di~iöi 

vapuru torpı·ııend· Libyada gizli bir silah son Ml1' inkıfilplnnnın en büyt\-' 1 kullanmışlar! ğü, eıı l•liklU olanı Ye en -r:unlmrsl 
\'~iııgton, G (A.A.) _ Bem, 5 (A.A.) - Tı"ibun dö Cencv ~Uphc yo".ı hl AtatUrk lnl.ı!Ubıdır, 

nıızırlığı blldltlYor: Bahriye gazetesi. :P.oma muhabirinin wrcııtı llıınu, Türldyeılliı en ile:ri bir İli• 
"Sangn., Y\lk gcnıısı, dUn Amerika ~u haberi neı;rcdlyor: ı.ılaJı · Ulkesi oklul;"llnu göğslhnlıü 

sah.inen açıg-ınd!I. Yeni İ!ıkoımı. ile l•'lo. Mihver kıtalannın ı:on günlerde Lib gere gere itldJA ~dcb]Jjriz. 
rlda ıtt-&n:ncıa torpıııc"nrnıı ve batırıı. yııua knmndıklarr şaşılacak mu\•tltfa... :Son yıllara kad:ı.r ffi.ikliğin beı.ı·· 
mıştır Ge ı k.lyetıerln ~k glz1! tutulan bir llllft.h ğl, hatta, bcsiği de "Hl ana~ı tllff• 

· m ' }'tmlli Ylll>lUydU, Kurt&. lan :Prnn.~ada bite Jıtikl.:k bı'z.dc o'. rllanlar, ltaro.ya çıkanırnzştır. sayeslndo Ndc edlldlğl şimdi açıkça 
Tııyrnıan iki kl§I, torpUın infllAkı nnı~ıııyor. Bu .ııııO.h, ıtt çapta toplar. cluğü g-ibl ~eni~ '7l!:i:tl<:ı <1&1 budak 

netıcC!!nCle tilmu,tur, ll\ rnUcebhu. bir İtalyan ha.!lf eavıın stı.lmamıı;ltr, kükfü ,.e tam değif. 
Şu Yllzilfie Çıkan dentznltılar, yUk tankıdır. Bu tank, C61 hnrb!ne blllu\s. dJr. Snknt, boımic, cntriitUclir. 

gcmlııiM, ton Ytıraıan topların nı:ml§. sa mlls4ıt gll:iUnıUııtUr. :U:Ucebhcz ol. Memleketimizde ıısrilii:1n. mo. 
lar ve gemlyl tanııunen batınnııla.r • duğu tri Çapta toplıır s:ıyegtnde bu dem zihniyetin \ e osrnı hareket. 
dır. tank, İtıgl!l.Z Sa\'a~ tmıklatırun eltSerL lerln, bir kellmeJle, blitiln ileri 

aitıdeıı çok dahıı. uzak bir mesated!n hamlelerin dU~nt:lnı olan bf.rtok 

K itibaren mub!lrebeye b~lt\h'\~ktndrr. Şeyler, mazinin ilerlnlfldcrlne ,.e a,t ticareti Aynı zamanda boyunun kUCUklUg-tl lmrnnlıklarma ~ömUlm05tll.r. Mil• 

( ... il t r 1 'd ) dolayıslle pek utaıc bit hedef teııkll clıbeden cll~mcınek, lıortftunam11k 
n ş 11ra ı neı e dl .. r · 

so.yııınam 21.ten cuç olruı flglerın ye. 1 e yor. nu yeni tan, k, t€l"kertelt1er Ur:e. uze c ... 
kılnu tızcrinde sık k t b ·rı rınc oturluımuş b.r ~elik knlcden 2J.. l'eui n~il, kelimenin bUtUn ~i!· 

:ıı a rı er yııp. d" U t· ,. nnHI"' .. , (! ,.. ,..,,. t'l r,.....rn maıttadıtlnr, Bunun ll.nUne geı:mok L ya " b ra ıe .:>ar deeıl!Jflrebnetı bir ı ..., ı. n e, :.,C\.cı<, , \":ına, o.,-, 
cın, f'ımıcıınrnı buna topa l:ıyas cd!l<'btılr. cncrjilt ,.c dlnıı.mik bir lnluffip ru .. 
dıktarı rııııerı ~rı:ıtıı :: :::U ı:~~ Singanura hu fle yett~1yor. Ruhtan, lnkılAp 
ğıda. yapışt:nııaıarı uııuıUnn koyduk ':., pofusrnda i$1enJyor. Bonon Jçin• 
~u }{0.ğıtıar matbaada 00.Sılmaktadrr·. taarruz uD.flladı dir ld on bcf!, on altı ~'il e\"\'CUd 
ı~ f "C Türkiye lle lnıgünkU 'l'Urldyeyt 
c!~er ınncı ti§lelrl tarih sırtı.Sile ktlğı. (B:ış tarafı 1 D<>..ide) mulrtıycse eaenıer, ınkılAbrmmn 
a yapl§tıracağtndan, arada ek.ilk fi&ı. l..ondm., o (A.A.) - Singupurdan bül üldU~, gözleri tmma:;tuıuı 

ler varsa derhal meydana çıkaC'.ak ve dUrınan tayyarelerinin §ebrln Uzerın - 1 ı ı "' 
b5ylcllkie, yapuan -~hteka.rlı....... "nU. par :\ ~ ıgı, ıu:ametı Ye gtlıellflt 
n 1 ~ eı ... u de uçarak ağtr hava batarynlarmm lmr~smda hsyrnnlıklannr Sllldı-
k 

6 
ge ınlş olacaktır. Diğer taraftan at~lnc tutuıduklarmdan ve meık1bt mıyorlıır. 

d arnc tı.lıp sa.ta.ıııar, ele go~tıkleri hal. bit ma.halleyo blrkaı; bomba attıklıırm '.l'ürkiyenin bariz , n.s•flarındaıı. 
e çok nğır ~lt\ra ı:arpıldıklatı:nı dan başka bir haber gelmeml.§Ur. b. ı ın· d · 1· t il k'I ğu 

bilmelidirler. Şllpbelenııcn '·lrruıeı-.c.o• ır ~ ın e mıl ıye ~ ik o a 
,.. cru• \'l~I, 3 (A.A.J - Slngapur Jııponlar ıruc.IOmiln B t ı ıs k 

clleritıdcltl knnıeıcr derhal nüfus k" r. unu ~ <rar ma ' es. Attın k ... - tarafından karacıan ve havadan §ld • liUerfn f.ablrile, mtlluma ilim kll· 
tile ·cır!iılaştının.cak ve llıtıya • Betli bir bnıol:nrdıma.na utrıımııtrr. lıilin<len blr şey olnr. Fal:ııt, hl· 

cın~an fazla ekmek aldığr, yahut kar. Singapurdakt İngiliz tayyare meydan zim nıllJlycf~ilitimtz, b:ı.zı menık• 
ne.sin! ba§ltnııına enttığr sablt olanlar ııırı, bombardımanıaruan lrullanJlmaz Jt~tlerln reak!ılyoner mllltye~k-
dcrhat :mahkemeye verı.ıeceltlerdir bir hale gctırilm~tır • _._ b 
Diğer taratt • ., lcnııe en:r.emez. Biz, yıılna kendi. 

an §llbiı.t ayı ltame tev lng:ıpur, 3 (A.A.) - lngfllz top. ne gü\•enen, yumumuzda. yAhtrz 
ziatının inUzamıa cereyan ettiği vııA. lannın tıwıalı atqı lnUateana dUn Türk Jıarsmı hakim kıimnlc J::.tiyen 
Yete gelen rapor!ardıın anl&§ılmıştır. gll!l:ıgll hıwada Johor bOt&zmm her mi11b·et~ileriz. Bütün ilıti)'l!.tlan· 33 

bin nl!!'veu olan I~umkapı ne.hlye • ! ·t stıhlli onldn g6rllnUyorcıu. Bu su • mızı kendi kendimize hazırlama) a 
sinin karlı havaya ra.1tm~n karneleri konet e:masında Slngapuı- halkının azmetmiş \"e bu iiW.U etrafında top 
bir gUn içinde do.ğıtnıası alAkndnrlt\r. dikkati Avustralya harbiye ııazın lımm • bir ulusuz. .Aylli r:amauda, 
ca takdirle kllT§Ilanmışt.rr. ı..umkapı For(la'un AYustral.ya imparator ltuv. bı•~<;J;ıı ırktan olaula.ra d:\ dlilflll&n• 
nahiye mlldUrU Muhlis ile :nu\•aftnkl. vetıerlı'ıc hitaben s!Syledlğl ve l'llahaJ., Jı~ıIDJZ yoktur. Onlo.rı hakir, Jıor 
yctıcıri görilıen diğer bnzt nahiye mu il gazetelerin "Singnpura derhal ııa. ~önne~iz, yabancı saymayız, İnki. 
dUrlerlnln taltifine karar ~llml.§Ur. • yet bUyUlt tak\lyo kU\-Vetlcrl gönden. ";r.fl.armı i t:.er, hayat haldarmı ta-

~ ----o.- _ llyor.,, ''Slngapura uaml yardm1111 J mn:ı. 
Teşekkür gil>ı ba§lıklarla ne§rctttklerl nutkun • EiJa6en 'Ie~kilitı l~iyc 1\a. 

t'lll idi. DUnkU çarşamba gUnU öğleyin wtunund&ki mııdde a~ıJdır: Türk 
Uffada buıundul;'Um strnda geçir. yapılan bir hava akını bilhnasa Görtl. meınJek~Uu<Ie ya~·ıuı \"atandeŞ. 

met?e ba.~Iadığıın mUz.tnln apandlıılt pa mahallesini hedef tutmuı, birçok far - siyasi hl\klon \"e \ullcleri 
ve fltık Gr1!ılcrlıı&n Ur!anın aaym evler ha11e.ra uı.ra.nı11ur. :ewıunıa be. bakımından - Ti.irk s.:ı),lm&kt.a.. 
valisi Ekrem YOJ~mkcıyanm dclA.let. raber Ohallnln çoğu i§ ve gUeU ue dır. 
!eri ve d<)ğerll general Cevdet BUğlşL meşguldU. HizmetkArlar <la bab!:tler. Bu ~ıı.r uygwı, . uıırlu bir töa.o 

ntn nıU.sa.a.delerl Uzerine Uıstadmıız M. de kazılan siperlere a&klan4ıklann • mimiyct lun'aliı İçÜM1e1 Ilwn, E~ 
Kemal ökenın talebelerlndea urıa dM lneanea az k•J'IP oımuıt-. meni \'C Y:ıhucll \"lllıuıdacılanmıznı 
Mker1 ııaataneal operat6tU yüzbaşı ·-o dl\ dil, hars \e duygu bjrJiiina 
mımı Akın tarafından aerhaı her ıki Eksik ekmekler ı)()ğıı 01ma1arını görmek j tiroruı. 
ehe1ıUnlyeUl ameliyat blrde.n ve mu. Ve iiyle saıuıcdiJ·orum ki bu istek, 
vatta.klyetle yapılmak suretııe ölüm. <BR~ tanın 1 lloide) ~,·en bir mUliyetçillk değil. sade. 
aeıı kurtuldum, yon oaadeılnde ADeatinln fmıundt\ <'e tebaası oldoklan Ye memleket. 

'i9, Cağ:ı.loğlunda 27 numarnıı Nacinı.n lcrinde yaP<).ı.klan uh:sa saygı 
Deni ikinci defa hayata lcavu§turan fırınında 40, ~lk~ta :KCSyi~lnde ttöstcrme1erinj is~mekten ibaret· 

çok deg-
1 
erıjı opderatöre,laeayın vali ve ba.kknı Ziyada. 67, BC§iktaşta Hcıs!ırm tir. 

genera e, an arma a Y kumandam <Ja' fO, Şl~llde Artının frrmmda fll, }.'urdun her ta.rafında dilimizi 
yarbay AbdUlkadlr Ereıe, hastane baş EyUbUn !ırmmda 22:!, l<"'atlhte Sara!}. ~mfalemcğc, tiirkçeleıztim1eğe kar 
hekimi göa mUtehau11ı deterll doktor hıuteba§ında Hasanın fırmmd:ı 229, şı hareketler ba.şlıuııı;Jl<eıı, gazete• 
blnbafı Ho.yri lnacno VO he~lro Ay. F<'ncrdo İbrabim!n fınnmdc 38, Balat... Jcrlınizde dil ı:.3\'~tna !all'fil Sefer• 
§e Özel Uc s:ıhhiyo çaVUiJ ve onbaşı ve ta Yorginirt fınnmdn 16, Hamdlnin bcrllk ilan edilmişken, bu \'at&na 
erııtma açık tcgekkUrlcrlmı arzcyle 17, '.fuhııinin 75 ve Ktı.sunttı ftrmmda d:ı.şları:ınnm ela bu .i~ alika ıös. 
rlm. da 9 cl<slk tartılı cıanck bulunmuotur. tcrmclcrini istemek yersiz bir Is-

Toprak .lUahsullerl Ofisi ınU!cttı:11 l:":kmcl.lcr mtıs:ı.acrc olunmuş, fınn tek sayılrnaın:Wdır. 
TRhsiıı Hamın Yııucıotlu Sn.bipleri ceza.ya ı;nrpılmışlnrdrr. Dil birlif.i, bel1'i zamaııuı hazır. 

1 · · 1 ~ncağt bir iştir. ()yte pek kolay 
... _..,.. D K KAT . . . . D 1 K KAT ~ ~ kolay olmaz. Fakat, zaman ıpllr 

- ôl) c de, bu önemli mescleyi :rama-

BU AKŞAM TAKSİM SINEMASINOA ~di~~~~a. b~:::~, d~~ 
durumu söndüriir. 

Bu huııııst.a ısrarla, u.imle, e-2 ~hese~ h1Ureıkkl'p müstesna ,.c fe\"kallde bir proJ{rant: 

AM nerji ile çn.lı.smalıdrr. Bu ~-atan. MAD .. YAŞIYAN daşlamnmn e\'le.rbıde tUrkçe ko-l nuşrnak ltiyooını elde etmeğa gay-

~an teb~ğl cepbcd" şiddetli çar. 
pı malar olduğunu ktsaca bildirmek 
tcd!r. Aakeı1 bir kaynaktan lmber ve: 
rlldlğtnc göre bir Alman piyado tUme,. 
ııl kıtaııı.n 2 §Ubat ınbahı ~ak \'O.kti 
c phenln m rkez ki? iminde lıuslıırm 
blribirlru takip cdc::ı:ı mllteaddlt hU • 
cumııırmı ptl"lkUrtnill§lcrdlr. Ruslar 
aynı noktaya ar ro. a.rkayn be;, defa 
hllcum et.m13, fııkat AlllUllı ııanıı.rı de. 
linemcml§Ur ,Röytcrin llıloakovadaki 
busus1 muhablrlrc töre L'lc tlstUn!Uk 
§imdi twnamen RUllarm elindedir. 

J "" ' c :ıreket eden Uk 
purlo.rla köprUd \"e 80~ n. 

en 11.05 t'le Ye."'\tkOye 
\"C !kykozdnn 14 10 da k"prU 

• v l'e hare. 
L A ZONGA ' M ret etmelidir. Bunun l~in de de· 

J.011dra, ~ (A,A.) - Amerikan tez. • U MY A \"amlı ,.c hümmah bir mücadele 
g!ı.hlannch harbin ba§mdanbert DUyUk ı • liizrmdır. 

ket eden \ ıı.purtar ısetercıeıı kaıdır:ıl 
mıştır. Cumarteaı akoaınıan köprUd 
24,lü le Kııvaklıı.ra kadar g1C1en ıe: 

Dritarıya heEabma ~ edilen ilk ti. Baı:lrol<lo \' Ba.şm~rde: &u müea.dele)i de Rwu, Ermeni 
caret gcmısı bir lııgillz llmnnınıı var. E v 1 

\'e l'alıudi \'atand~larnnızm ileri 

LlBYADAı 

lngiliz tebıltf 4 11ııcU HkUi Ulml.'nl. 
vapuru dn Çcngelk6yUJlde scferinı bl. 
tlrecektlr. 

ı:nı,,tir. Bu geını 7000 tonll!toluk olup LUP ELEZ DICK l.'ORAN.WALJ..AN<,'E FORD ~clenleri, mlinencrleri, okumUi 
Ocean _ Vangu:ırt ısmını aımı§tır, (FRA.°'tKEŞttlN•dM daha ktıwct. gen~Icrf, a\'Ukathn, doktorlan ya. 

nı.n rlcntlnl kesmeye ç:.ılışan Alman 
~mı, Blrle§ik Amerlkada 11mcıı fn§R t b p:ıbillr. Onlar, bo harekete ön•· Göz kanılilf ırıru lr :uıtıgintlkte o•-.... ıı .. _ .. _ .. 
edilmekte olan büyUk filonun Uk par. 6 1 da ._. \'O,,_,,.. ınütbl!J bir film, Tih•ler ~ak olursa, ancak o zaman mü.pe• 

mUfn!&elerlııı PllekllrttUkten sonra 
Ed rne etrafında l§taı edilmekte b•J • 
lunan me\ kilen de tahUyc cttli:inl bıl. 
dlrnıcktedlr. Musu un oımallnde iki 
taraf kuvvetlen araaındıı flddııUl bir 
tank muhanıbesı boklenın ktedu-. 

Köp. Uden b"rgUn 11,20 da. Kavaklar 
postasmı ynpan vapur 20 d:ıktka evveı 
harcı.et edecek, Rumeli iskeı-eıertne 

uğnyaco.k, Anadoluka\·aıtmoan bu de 
fa 18,10 d:ı. h:::.reket etUr!lecek vapur 
oa. Beykozdtın ıUbaren iki sahil iake 
lcıerıne uğnyarak köprüye gelecek • 

C&aıc:lır, bu !Umde yen ns SÖrccekstnlz iirpcrtıcı llahnel~... YUrUyen ö~U. bjr netl .. e elde edilebilir. 

~===~====~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~~~ll OOhl~~~r~ w :: tluygn birliğini de yaratmak lciD 

T ıJtan 'l'nhlrle muhabercyo bıııılu4ıı:;- ~ - l•onfCraD"lar verilmesi, brofllrler 

ah 1 r l• ı e z u" h re Çol• ynlundA ıuzuıu llizdell cOJ ICIJ"hi. ) m. Eğer ~umın böyle bir fikri \1lr. rrlmnlması, gazet.elerde köteJer 
hnt.--~c., " .. bana 90J"J('.QJCkten ..... ___ • ynl IA .. _ ..ı. L-H•-WQ kızlarım ziyaret --..esue mU • l~dl bil sıe-... ....._~ Onu a ınası azmıuu-. Bu ......, ,._,,-.. 

saMe 1'.ıtlyecektlr. tırtrp cı::. bb- balıaöe ile büraya ~- Jeri)Je sıkı. düunli bir temaaJa 
UZAKŞABKTA: t!r. Tıı..silt.tlı tarife baaümııktadrr: Yaaan: iekeader F. Stı~IU 

Slngapur Japon nltı1l nl.Lın4'ndır. D~NlZl'OLAUI lDARESl Kut -103--
lkl taıııt topçu.su dUcllo otmc1ü ıl'r. , kındanbOtbUtlıılıı mıa.urı bu vaka~1 ya.. 
Jıı.Pon tayyarcl!rl Sıng pura mlltl.'r.:ııı. 1'.>c:ıiıt;o11an ldal'esı de yeni .uırtfesL leye ... ~-ı~ ıotıı ıtu söt.ıerıe mtıdaM. 
cll~n akı.n yapm::ı.ktndır. Salt "fillkU n1 hazır nıııtır. Bu tnrlteyc gore Hay ınecuur kaldı: 
h.,11 .. hUcu-und" .,lvllktdtorı 70 m~ d:'lrp~a. - Kadıköy \'e Auaııı.r .hatlarm - Eınevller ............ _ H .. n 

.. u ..., " "' ~ 1..... b linıJn as•·-c1ıı.1 ...... ... u<'Caç :<A>.. 
.,... t'l ah ve ıı.kıam acfer!crı qağı yu. wr • uo. ~ 

<ıımuıı, 200 klgt yar ı~mı. lır. !tarı ıı1.ırmo.l Olarak bırnlulmaktndır. ldilm mahklbnu lpl kopmut.• 
Blrmanyada Mulmcylnln zaptı Jn • 1 Diğer ıc.r rler tahdit edilmektedir. Ya. den kur1nl4uj11 ı~~rea:a~':k. 

t>orııar t.arafındo.n ehcmmıyetıo bellr. l ıovnyA da gUnde blr vapur, tahala e. r:ır ipe ~ckttrmenıı1• ı.baJıa • 
tllıncktecllr. HUkflmct söz~u U Mulme. dilın ştlr. bakkuımııı., d~erck artetrnı:1l~ 
lıı tayyare m<:~ danının zaptı neticesin Haııc c:-tı:rlerindc es. bll% ıte.hdlelat unlar denlDcıe bllo Mı!llrda ;dam 
de Japon bomba tanarclcrintn Ran.. j ynplliıcal<trr. kurtulan bir 6lllm mahkflnaunıa ıeı!:; 
Jton:ı lGO kilometre yoklaıttıklarmı f öldiırmetlcrdl. Adaletı Ue tan ... -. 
~ blJ it --5 ~ Ylemiştir. Bııtavynd n g"len n r. I 1a.n Atabel< su anına Yaraean Gn oau 
1 rdc Atıotnltl' gtaa uı bir muh!ır be Mesut bir ni,anlanma affetmektir, <Jecll. 
0hna.ktadtr. 70.AO J pon tayyaresi C~. Emekli bUıba§ı Şevket SUloftunun Kutt,etUıi: 
vfl.ntıı mUtcaddlt b!rlcrlııl ve hava kızı Cnvlde.n suıoııu ile emekli kor. - Mademki ölruemJ1-, l'Ul'daındaa 
~larmı bom lamışut. Jııponlat ı;cncral Eının I{oraım O&'lu Şaktr Ko. uı.ak kaJ1m da nrsın ~. 
lO tayyarcı kııyD{!tmlf'crcJ'r Felomcnk rnlın tıl§an mora.ıılml dlln aue etraıh 1>e31noe, ıca.raçalJ biraz Claba aoınaı •• 
laYyareıcrlnltı ıcayıbı ise dalın yUksek arn&mda yapmnıı •• kutıan11111m. du: 
Ur. 1 Her ik.i ta.raf& aaadetler dileriz. • - .~.it öJle delU. Zülare 

- lşte buna ıtıahmanı, J&Weıftm? Cartyel!Tcı:lCl'lnl )'oklanm. e14e edilebilir. 
znııtcnlıı yctf.ndcıı IWn.ıldayaca&ı. hali _ Ha. birine emir ~rdl: Müstenit ol, cümle ef'aliDdc, 
yoktur. 

- Tabirden haber ahbca Ö)'le olr 
canlıuımı, ki .• üteraenla bir kere ken. 
dlsile ctenıHml:ı de gürUşllnliz ! 

- BMden, ~öle Clta:oek itin ldıt Is. 
terıte, aooUatrlnc o ama.o inanırım, 

Hcnlm k~ım babrtsmın ıınusu hl.!Atın. 
da i.Ş görecek luıdıll' bu4iıla değlldir. 

_ o halde bir kere dene3'1n, ti<W _ 

ketllm! Sözlerim ~-alan !;ıltnrea, <."C7.a. 
ma razqıım. 

ıcutbettin, kı:ı.mın pijlc gitme5ı lı:in 
l;:enclislndcn m~ lstiyecegı.nı hlı; 
do t.ahnıfn etmiyordu. 

Kntbettlnin o ıece UJ'k119U ka~. 

"'· M19&llrt gtttlıctcn sonra, kendi ken. 
dlM &11Je dDflDCIUı 

-Bu meaeleJ'l bu seoe Wlebnell • 

'dl git .• kızımı Çtıfır b'- h"-'" i te Ken·~ı 11 u~z. w:w.un ye ••• 
" 

8 e göril,ınek istiyorum. LAEDBI 

"BJ;N lNSANIN GÖZLERiNi ı'ıi OT: Evvelki günkU yazırnön 
OVARIM!,. (murabbaı) kelimesi (marazi) di-

ZUh ye Ç$nımttr. Dllzcltirim. L.. • iıa re yatağına hmua glrmlı;tı. 
renı carlyeletınden biri koSDml• 

c<·Idı: 

- Zühre aultanı bftbaın ıtlnıdJ ı:ör. 
lllek istiyor, dccll. 

lng·uz tanareıerl· 
nln blcamıan 

ZUhrenın dadısı tıaşırdı ı (Bal ta.rafı 1 nciü) 
- Goco yansı oldu a kuzum. Su!. ya&. Napoli ve Palemıo fOlıirle • 

tan efendimiz kıaıru rllyada nıı gür. rini slddetle bom'bardnnall etmlıi
dU )·oka:ı. 'Yıu-m sabah gebr, gürU~r. krdi;. 1ngillz tayyareleri, N&poli. 
le.r. KUçUk 11ultanum:& elmdl uyuyor. yi, lınlın duman. perd~eri eltmda 

Dedlyao de Kutbt\ttlnJn balR)"Jtı ... b:.raJ<mşlardır. Napoli ve Paier • 
nl' ediyor nı moda aakc.ıi hedefler bomıbalaa • 

- Onunla 1'eNllel- «itımete ......._ !ftll, Akde911119 tıG,mt t>tr dlipnea 
nmı. "Almadan gelme?" df.ldUe)o. Ben I gemiıst ~vttr. Erteaı gOn 
de ..!Pllr ~ ~ ~ bu V&JlUl'ln 1aın.Ja otuıalUI ol • 
· (Deftan var) doğu ~rillındWfu. 




