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Bu sabahki 
ha erler 

lltlaÇla 
ordalan 

HÜKÜMETIN MÜHiM BiR TEDBiRi 

İagUtere 
elDl'llle 
ıeçıror 

Buğdayı koruma 
vergisi kaldırılıyor 
Meclise yeni bir kanun teklif edildi 

Müttefik er harb 
ecliai ilk ictimaında 
bunu konUf8cak 

....,1..oıwsr.. 11 <A.A.> - Da&ly &eCdı 
'- \eain1n 1Nld1rdittne söre UzalttaJ'_ 

lnslD.._. Hoas Koas mıa.~ a&tı-lr Mrtta 

Kaldırılacak rJerginin tesiri: Ekmek /iatları 
50 para ucuzlugacak, hükumet müstehlik 
lehine mütemmim bazı tedbirler daha alacak 

.J~a taqı mUdafa&sa Jç1n 
~ --~ iDaAll ltunetiııin tn.. 
~ emrine verilmeli tetUf edil-
~·- T*11Ae Qlnlilerın İlıcll1zler ta... 
.:.--.o teobia eılilmesi derpl.t edil.. 
~·Bu pl&nın tefen1\a.tı w hO.. 
._ - mnm-.ııı .. , arumda mta.. 

Müttefiklere göre 1( Japonlara göre ) 

Bir .Japon •ı İDgllls 
llılDe torpltoıa 
taamı• llatardlb,. 

Ankara. 17 (A.A.) - Hü. 1 dan alınmakta olan buiday ko 
ltOmetçe buiday fiatlarının art ruma verviainin bld1nbnuına 
tınlm.. dolayıaile ekmek fi- yttGmetçe karar verilmiı ve bu 
atları.nın bu nisbette yükselme. maaadla Büyülı: MiHet MecliıL 
sine mani olacak tedbirler alın- ne bir kanun tıeklif olunmuttur. 
mJıf oldujwıu evvelki gün&U Bu kanunun Meclisçe kablü ha-
netrlyatımuxla bild'irmiıtik. linde ekmek fiatlarının. herhal 

Haber aldıiımlza ıöre bu de kalc:brıı1an verıinin tesiri de.. 
tedbirler cümle.inden olmU 6. rec.-incle. ucudıyacaiı uılqıh. 
zere buiday ve çavdar unların.. 

Ankara. 17 (Huıuıi) - Hu 
bubat fiatJarı-nın yükffltilmeei 
ebnek fi•dartnda hasıl olan e. 
auı farkı müsteblilı: lehine ha 
fifletel>ilmek maksadlle hükO
met a1acaia tedbirleri karar 
tn'IDlf ve bunlardan birincisini 
bir kanun llyıbaaı halinde bu 

(Denlaa 1 lnel •:rfadat ~~~1tm4tb'. Qmliler.ln elillde Çin 
~ dllaDda ~& b&a1' 
~ '* ml*1da uterıer vardır . .-.. 
~ lamıeUertn ........ tuıleml.. 
~ . ..... aanedlldittae .,.., 
..,_..._ ~ h&t1» meoHaJnln 
~~~ mııatere edilecektir. 
1ır.......--aıa. 11 <A.A.> - Bir tns1lis .... 

29 Japon Hong • Konga hava 
taarruzları 

devam ediyor 

Askere !Kimlerin, .günde ne 
gidenlerin m~ktar !kmek 

~ . hlır.u OUnJQıp VU'JIUP. Bu ~ • 
~bunda harekt.tın Oln tuman.. &aggaresı 
~ ile '* elden idare edilmNinl ..1.. .. .. 1 J .. ..... ~. aıışuruıaıı 

onlar Sarawak'a Amerik•• deniuıbıan 
askarçıkarddlr muvaffakiyetli .. 

Tokyo, Anglo ·Sak
sonlar 462 tayyare 

kaybettiler, diyor 

maaşları yemelerı lazımdır? 

oalar Hong-Kong taarruz yapblar Layiha M 

daha ıelırin tealimini _ 
teklif ettiler Siappur, 11 (A.A.) - Sinp. Tolqpo, 17 (AA.) - ~ator. DUnkU lecllsla diler 
~ 11 <A.A.) - I>tlD ,Japcıa]L pmda öi)e fizer1 Dep'edİlen tflhJiiin fuk ~ kuaıwlbı d~z klmlıl muesseselarde ..elıunların 

'- lllllal1 Bameoda S&rawak llWJlL tam memi tuefur: husün aat 1 S.30 da qaaıdald teb.. \'81 y-• 
~ .._ oıJWmaJa muvattak oL Caı-uhi Kedah. da takriben Muda liii n..-miltir.s . VIZiJ&lı&ril8 de famas edildi 
it ~. ~ b&beriL ndıri llatt:JmD üzerinde çaTpJpnalar . Kara oıdularıle eı~ iı beraberli. _ ..:r ın.u-- bu Dotacl bUlUDU c:lenm etmektıedir. iı yapan Japon deaıa kuvvetleri, Anh• 11 <Bupıd) _ U.. tanu.. 

"lılıNMl • tmba *1iflerdJI'. Dütnwı Bomeo •da Mll'i ve ı.u.. ı Honc ~ Konk ha!ekltı • ean~da n,.. ek tan.un 1671haaınııı lleclı.te 
,_....__... ... • .,....,.J_ ...... 1 ... d- boua"u b--L-rdıman etm;._.,ır. düfll"'Dll' altı torpıdoau ıle bır top blrmci lllDıııaılııer. buaila ,apl)dı. Dev_ 
~ 11 (A..\.) - - iMA ~ .," • • L ... __ , rd" Jei .... .q Kons anenıt•ııtıtma mil. Müfrezeerimiz petrol taefiyefıL ~mı vauınumpa ır. daii'elerinde Qcretle ça1Jem me _ 
~ edere't ~ ı.tlll olll'W!'1 neeile Miri ve Beria petrol .hala- Bir muhrib, ilki topçeker ve diler murı.rı. bareme ~ı bant& ve mO.. 
~ rtm t'ardlr; tataı Tali bu tek. Blln diler ıt.Werini tunamile tah bir cemi tdı!!_keli •urette baaara ui ;::n==ur~':. ·~1:ım":; 
lllı ~ JU9da, Japonlara, rib ettikten eonra eaaen evvelce b u rabmıllfllT. Dıpr t~raftan.. Ja~on maat ftZlı:FeıUeriD! ıay:n eden bu ıa... 

411ııba w _.. tlsıer.lnd• andile_ havaıtiden çekinifleıdi. billiklerL Mont - Avı• bleeile d.ıier 7Mıa madde1eırl s6rüeUtOrten Bmm 
._........,.._ UAn ~· Japoe a.ane twm tahkimatı bombar4ıaıan etmııler Aalan cl>enimlb .vlıklar tlbirınden 
~~~R ~ Madla, 17 (A.A.) _ Umumi ve huara ujratmıtardır. nıNMdm ne oJdutunun tabını iste_ 
~ deiil tıtat bDUln k~ tel>fl"i: Hon..Kcıasa yapılan hava taar. di. lla1lıPe encOmenl relsl AtJt Ba .. 
~-:- ' .... __.R · ...... ı.. • J 1 ı~.-ı:. L--• __ ...ı ıııa deYam edihnektedir. 7llldA' ct.t.nbul• cevab verdi ve bu .. 
~ mnd&nnı ~&&ıae - Vaısan ..,on ~n~ w~ ya.. .nmar . birlikleri 11 llkkL rad9k1 tnuf t&blrınden mataadm dll 
~. p.an bir taamızda 26 Japon tana- Japoa denızl fDlıl IQllMla) memurt7et oklutuııu. Oserı11dt batta 

,.._, .....,.... üalteUdan b&bfll' (Deftml 1 ilMıl 1Qf.8da) <~ __, bir ..ı.te de vana ve oradan da Uo.. 

...... 11 ~, da&ı.cmı!~ton• [ "S p ~ta,~dani~;Z·C~ diyor kı· J ~~anan verilme9l ıum .. L 
tllr tllll.OhıllDGA llaleıvanın a.. on os OIRJioı Dlhr .i........ • ........ 

~- .._,.,. .,....t-reıv 7apıl,. 7 8tDuı Tetellollu <Se1huı>, tlUlı 

ai11ar lojaisk Uzaktarktaki 3 büyük - - · 
lg~ni tahliyemi 1 ·ı· .. su·· nden biri· llo•11•ma ediyorlar? ngı ız us • 

Bahtelll tlm•lerfa .............. .._. aa1kten 
(Ycauını 3 incü sa7l11111aJ11 ~ıs) 

"Hamlet,, davası 
~"~~ -~~ (Hang- Kong) lla•ua ~ .. llDlllıDr• 1•111 aı..r .. c1e.. M 1• ril 1• iba DDnkD muhakemede ahlivukdf tarafından 

..... .ur. ec ıse ve en ay •1 U aka§ll beb oldu 
lar "'::. =:z. aab&71 AJmp.. ) kad muvakkat bir encü.. verı en rapor m n ara sa 
........ 

19 
...... -6ül ln.UW•r (Hanı • Kong u sonuna ar d k 

~,....,. ,__ t.1111 edl. --üdafaa•a niçin karar verdiler, bu men e tetki ediliyor 
~ .,. as '-" &Neda .am1r•1I* ... 1 bil• • ? ~. müdafaa ümid vere ır mı Aabra. 17 (HUIU.ll) _ Hiika. 

F Am •k ..... ~ JlıODI XODI, SiDPpul'... 31 Go W. b!rJDcSıi daba li7ade met mili korunma bnunumm baza 

ransanln erı a ~ - uman. İD81lia ımp&rA.. au.csı bir ~tı. İkincill QD1 muD.. maddelerinin deiiıtirılmeai hakkın 
~ 0UMQ&fktakl ~ da mllllm bir .... QI oım.ırıı a,e • dald Jf.yilıa71 Mecli.e takdim etmit-

huk ti t • 1 .ı- 80 bü:rlt a.tOr: ~i -.. raber, Japon it&ifamm baanılmua •- tr Bu münuebetle buünkü Meclia oma 08 emına 1 =- hem iktııadl. hem de uteıt :f .. :11.::a o::.:.:: ~~da eöz .al~n 1:icaret Va. 
\'aeiıllton, ıa (A.A.> - Dün Prama ~ :ıer fnıilis tmparaıorıutunun lJ du. Oçtmcel üs olan Slnppur bundaD .k.ilı uc~e .. demı~ır ki:. Bllıuea "* il. Remi 1laJ sum.mer Wellee'ı ~ h&tJm yet.ini eaaa ı surette aıra teeia edildi ve tn8illl Jmpara .. bu eenekı mmtacelıyete bınaen bu 
~ eılmlt ve ft.nsanm bJt.araf mOd&t et.mele ki.ti a:eleblllt mıydi? torıutu. bütan kuvvet IDl!l'tesiıı1 bura.. llyihan1n t.,dtkül edecek muvakkat 
~ bü*md& temınat vermift!r. ~U:O '"*uM l&J&erlyor ki lifi da t.oplamılVa .karat verdı. Hoııı..Xonır. bir encümende müzakerat münMib 

lf9YJQl"t., 18 CA.A.) - Nevyork He_ detıldırler. BuDlanll Jı: fayets'alliin1 ın.. (Denma • Del .., ... , (~I ....,. SQfada) 

tldd Trlbune 7U1YO?: cDt.ere de ç.x iyi bilifordU. 
CAIDerlta laarbe g1rd itten 60IU'• Blmd&n dolayı jmpara or. Ba~vek ·ı ı >~ mllleıin n harb hakkındaki luk bu sa.hacla'. keod!alne Y 

lllllllin detittitl muhıakkakur. • büyük bir Us teıUs et.. k d 
lann RQsYadakl muvaffakıyet. es.; üzere, Jape>Jl1& Ue bir An araya önUyor 

ı..t ile Llbyada lncilızler tarafın.. ':t..rat .:akdetmiftl. Anc&t. 
ekle eııllleıD muvatrakıyetıer enl bu ittifakı J«lr.. Amıaı'a 1'1 <Buaual> - lltswıire&ini IQOlalar dllakl -W ı•tt -·-ıe 

Pf'UIM8lva bile uıanlset. JapoQY& olmadı' n eolnlı Batvetll dok ...... 
lltitldHıll baklanda 1!mid ver. lemele t.araftar b flD ... l(eNinde 8 tor ıt... B&Dan b~ bir • .._ile ııatlb et-ıdevam edHn#k. llv!aeJı:eeıunln °"" 

. llaNea1m Pramıayı .yeni ni. 0 umanctanbert u .. .tik~ CUllW1ell IUnll eehrimlM mette o1ııWtu Kamlet davuma ullye yuı .-ıet'" lı! - 1 el ....._ 
~ne .otmaiı nıddduıeli UDdili iOID ehe11Si7et ~ 1i'n"'Ot oı,aoaldlr. 1 :.iDol oela •1*NU'AISDdl 4la • CDcs • 1 .. ..,....L ..... '*"* ........ 1'Ullr.• 'MllU. •• 



Hergün 
Tü rkiyede yiyecek 
Sıkıntısı o:mıgacaktzr 

".. Ekrem Uıaklı(Jil -.J 
bneğin kilosu 16,5 kuru§a 
çık'tı. istihlakinin de İstanbu1, 

İzmir, Ankara gibı büyük şehirleri~ 
mizde karne usulüne tabı tutulacaeı 
aoylcndı. 

Bu haberin n~· e uyandırdığını 
soylıyecek olursam yalan olur, fa.. 
kat, 

Muhitimde yaptığım küçük te • 
mas netıcesınde anladım ki, karar 
diınya hüdısdcrinin seyrine nazaran 
tabıi, biraz da zaruri telakki edil 
rniş, sükunla karşıl.rnmıştır. 

, 

' 

Birbirinden kuvvetli iki siliıh = = 

Türık yurdunu dış tehlıkeden ko.
rumak sahasında tuttuğumuz yolun 
iki buçuk yıldanberi vennekte ol -
duğu fiilı semere halk arasında hü
kfımete karşı o kador büyük bir itL 
mnd doğurmuştur ki, ittıbaz edilen 
kararın tesiri kesemiz üzerinde ne 
kadar ağır olursa olsun bir zaruret. 
ten geldiği hi i hiç bir sarsıntı ge. 
çinneden devam edecektir. Had se 
kars e:nda memnuniyetle kaydede. 
ceğ miz nokta budur. 

İ1'i konuşıınak 
•a&tır. 

elde ec!Uınesl epe:rce bir 

rJnneğ . n 16.S kuruşa çıkması ve 
isı hliildnin karne usulün-: tabi tu. 
tulmasl ihtimalinin Belirmesi 
zahıren yek.diğerinden ayn iki 
hadıse g 'b · görünmesine tağ -
men hakikatte bir tek derdi ve o 
derde karşı dü~nülen ilaçlardan bir 
tanesini ifade eder. 

Türkiye yiyecek bakımından ai.. 
k•nada değildir, her vakit iddia 
ettik, gene de söyiiyeceğiz, gelecek 
aylar ve yıllar içinde dahi sıkıntıya 
.di.ışmekl.ğ miz. İçin makul denebile. 
cek hiç bir sebeb yoktur 

On beş ynl oluyor ki, dış memle
ketten yİydcek maddesi getirtme
dık, feyizli senelerde olduğu gibi 
kurak senelerde de toprni;ımızın ye 
tı~ırdiğı mahsul biraz gcv~k bir 
Çllb~yla dalıi bize fazlasi.le ye • 
tişt i, ara sıra 1-om~ularımıza satış 
yapmıya ibıle imkan bulduk. 

Vaziyet iki buçuk ıyıl harbden 
sonra dn gene bu merkezdedir, 
kaldı ki a dış memlekete yiye -
cek madde de yollamıyoruz. Türk 
toprağ ndan alınan mahsulün. T~rk 
çocuklarına yeti{mesi değil, ıhtı 
ıyaçlar•ndan arta kalması, bu ba -
kımdan da fiaıının bir nokta üze. 

( 
Yüksek ticaret 
mektebinde dün 
yapılan toplantı 

• 
T cutmTll ve Yerli Mallar 
Halt an münaaebetile yapılan 
toplanhJa mekteb miidiirii, 
prole•örler oe talebeler brı 
mevzu etralınJa konuıtalar 

r~ fil BA~TIYAQ OUJRSUH 

'r'indl' durmn111 lazım. Dünkü topJ.antidan hrr lnbba 
Man'tığın emri buydu; fakat T 

!lllant .ğ n eın'ITİnc ıktigad ·ve kaide. asarruf ve Yerli Mall.tr Haftası 
~~~·~n·n müdahale ettiltlerini gör _ münat9dbetile dün saat 11 de Yük.. 

";r"icı sek Ticaret ve lktı d okulunda 
ı• .,. " layısile toprak mahsuL profesörlerin ve kalabalık bir genç_ 

,-o d<. d k · lik ic:ütlesinln iıtirak.ile bir toplantı 
n fatları aı ı a rtınca . a .e im ~ 

dlerindc müvaz..::n ~e vı ştı., ve yapM • L 

nok ada baş)•yan fiat an ,.1 dL crasime ıatiklal Mal'file ba§lan 
.ı-ıış, m~~c..:.,.~eı.' m~teb müdürü 

cer noktalarda bollaştı. 
Nihad Sayar tarafndan tasarrufun 

Tekrar ediyoruz, memlekette linum ve ehemiyetini tebarüz ettL 
yiyecek srkıntıaı yoktur, olması için ren bir nutuk söylenmitti.r. 
sebeb yoktur, fiat artışı bah.. Nihad Sayar hitabesinde. Türk ik. 
sinde halkln selim man - 'tleadiyatntn Osmanlı devletinin te.. 
tığı ile derhal kavradıtrı gibi tabii, şekkül tarihinden itibaren muhtelif 
hıraz da hiidiııelerin seyriı:ıe göre zamanlarda geçirdiği merhalelere 
zarur'i bir vaziyetin karşlınnda bu- temas ettikten aonra İçinde bulun
lunuyoruz. duğumuz fevkalade vaziyet karşı.-

Şimdi sıta iktisad kanunlarına sındn Türk vntanda11lanna düsen 
l'kt'ı---1 t-.:ıı...iııleri ile karşı ko.ymak.. 'f l . b .. . " ııau euu lı vazı e erı te aruz cttıterek sözleri. 

- J erle r 
. r············································~ 

10 llll V ÖfilÜ.f fia lafllla1 Buğdaydan 
zam yapılması b:!k:a:ı!a 

muh emel görnınyor imal:i ya.sak 
edılecek 

Şehire bol miktarda kömür getiriliyor, kok 
kömürüne rağbet artbğından Zonguldaktan 

külliyetli miktarda kömür getirilecek, 
yeni depolar açılıyar -

Arkadaşım bıçaklayan 
çocuk 

Mekteb'erin din'en11e tatili 
aym 29 unda başhyor Yedek otomobil aksamında 

ihtikaT yapmıı 
Pi.at müra.k.ııbe bürosu kontrolörleri 

yaıpıı1an bır şik{ıyet üzerlne otomobil 
lastltıl ve yedek aksa.mı aetışbın hak.. 
kmda bir ihltiktl.r cürmü mıe$hudu yap 
mışlardl.'I'. Suçlu mağaza 6ahbl Tak. 
simde, Ta.rl~da Nober &Jteruı.zL 
dir. Yapılsn tetlrlk&t.!.a müessese mını_ 

Sabahtan Sabaha: 

Şarkıdan evvel 
Öğreneceğimiz 
,)"eyler yokmu? 

\.. __ 
Burhan Cahid _.} 

Basın Birlig:nde örfi idare 
ko.ı .uhnına bir çay ziyafeti 

v ~r ildi 
örn 1da.renJn ıeni komu.truıı KOi' .. 

general Saıbit Noyun şerefine Baslll 
Birliği tstanbul mmtakı:ı.sı merkezi.nele 
dlDı bir çay ve.rilmışUr. 

Çayda ga.reteler erktı.nın.dan ~ 
~li ve beledliYe reıaimlz daldtor LQtfiı 
Kırdarla Pa.ıtl rclsi tz:nır meb'usu ne .. 
şad Mimaroğlu da bulunmuş ve çaY 

tır. HükO:metin bu mwescleybı .1~sas ne nihayet verımıftir. 
eurette c:le almt§ oldugunu ı ıyo - M 

yurdda hır karış boş topra'k Ütea'kıben kürsüye gelen profe. 
~;;,kmamnk için kullanacağımız ~r S~p~~ Nuri ileri alktısadi koo
reşmi vasjta}ar çok değıldjr mahsul P~ratı~çılık» mevzuu etrafında mü.. 
çeş' dlerini değ" ~tirmcyi faydasız ı hım hır k'onu~a. yapm~ ve lngilte.. 
ibııakacak tcdbhlcri de kolny'lıkln r~ Holanda ı;ıbı bazı memleketle. 
alabıliriz. ~ın kooperat.if. tcşkilnt_ı hnkkındn 

Bcyoğlunda, Yenİ§ehirde Dere. 
boyu caddcsind~ kahvecilik yapan 
Alinin oğlu Kenanla gene o civarda 
kahvecilik yapan Ahmed in 1 S ya}
larındaki çocuğu Ali dün bir alacak 
mesdesin.den dolnyı kavgaya tutuŞ
muşlar bu esnada Kenan, bıçakla 
Aliyi vücudunun muhtelif yerlerin
den Ali de bir demirle Kenanı gö_ 
zünden ağtr .surette yaralamt:ttr. 

~ul1arda kanaat notu imtihan 
devteeini müteakrb yapılan bir haL 
talık dinlenme tatili bu yıl Kurban 
Bayratn1 ve yılbaşı tatillerine raııt.. 
ladığı.ndan Maarif Vekilliği her üç 
tatilin de birleştirilmesine katar ver 
mişıiı. 

Alakadarlara gönderilen tamime 
göte, köy enstitülerile yapı usta 
okulları luuiç olmak üzere bütün 
mektdbler 29 llkkunun Pazartesi 
sabahından 8 Sonkanun Pe~embe 
sabahına kadar tatil edileceklerdir. 

samlınl ha."bıhallerle geçmiştir. 
binin 19 parça makine ve 6ilindir con. 

1 
t.asmı yüksek fiatıa SAt.tıtı tesbit olun_ 1 f> A D Y O 
muştur. suçlu bKkında tahkikata de. '-

vam edllmeıkWdır. 1--------------
Yaralı çocuklar tedavi edilmek 

üzere hastaneye kaldırılmış-lardu. 

·ı t _fL 1 lzmir Ankara gibi bü. ızahat vermıştır. Suphı Nuri ileri inhisarlar levazım müdürü 
s nnuu., ' d P f ·· I::' --d D · l ··k --1..irlel'imizde ekmek İstihla - en sonra ro esor ı:.aa emıre 'f • d 1 t unink~me urulüne tabı tutulması «lk'tısadi tasarruh ve . 'birkaç tate- vazı esın en ayrı mamı§ 

iht' mal'ne gelince, Türkiyenin vesi be de yerli mallar. ve ı~tısad mev. İnhisarlar ldaresıui."l levazım işleri 
k.:ı uıııılüne tabi oknıyan teik Avrupa zuları etrafında bırer bıtabede bu. müdüııll TalA.t 2 ay mllddetle mr.zuni. 

1 k 
. •.ı v b' k d f 1 Iunmuşlardır. yet almıştır. sıhhl v.nz.yetınln bozuk_ 

ınem A ·etı oııuuı;unu ırço e a ar ---o luğunıdan dolla3ı mezuıı1yet cı.lmış bu_ 
gururla yazm.lş olduğumuzu unut - F k. t I b d lunan mUdüri1o le\"nzım<'laki yolsuz _ 
mad k. fakat d ha üç heJ gün evvel a ır a e eye yar ım luklar dolayısllc muvakknten vazfe _ 
lokııntnlarda yemek çeş' dlerinin Şehrim'!zdelltl lıSc ve orta <*ul nı'll. sinden ayrıldıljı hakkındaki rivayetler 
tahd d edilmesini ve ekmek israfı.. dtirleri buglln öğleden aor.ra kız lıSe. tarnam!lc ~laıllanm" tadır D'ğer ta_ 
mn önüne geçilmesini · tem'ş old~ &!nele bir ıto:pla.ntı yapacaklardır. ra.ftan işten el çcktlrllen iki memu. 

d k · k Toplantıda, muh:.ehf okullarda bu.. nm tahklkatı yakında n;ıutyPt!en°cek 

Bulgaristandan Filistine gİ -
den Yahudiler limanımızda 
Btılgar"ıStandan tı'illstine hicret eden 

Ya.hud·len M.mll PAnnmn bandıralı 
a:stnımaıı vapuru diln Boğazdan tran 
&• olarak· geomesi ltı.zım ~el •rken Bo. 
ğaz dışında mnıkinelerln bozulması yll. 
zUnd"n limanımıza demirlemiştir. 750 
'k;ify, Filistme götürecek o!an vapur 
'111mlratını b'!ıtJrip kumanyasını aldık_ 
tı>.n oonrn bu.,afuı hareket edecektir. 

Kızılay balosu 
Xıe;ıiay Beyotlu kıau mmez· ıtarı:ı. 

!mdan urt.'b edilen balo önUın0zdck1 
Cumartesi günü cı.it amı To.katııy.an 

salonla:rıntia ver!lecekt!r. Her sene en 
müstesna balolardan 'b1r ln i te1iJ~l eden 
bu balonun zmg!n olmnsı için Kızılay 
Kunnnu his: blr fedakA.rlıktan çekin. 
mmnişt.lr. 

Bu da makara muhtelriri 
Usküdarda Hıı.k!m 'yeti M ı'!ıYe cad _ 

desinde, 161 numarada tıtıhn!!yecilik 
yapan Kevork adında b1rı zincirli ma_ 
!karalan ytlla;ek t;atıa s::ıtarken yaka. 
lanmı ve hakkında u.bıt tutulmuştur. ğumuzu <ia unutma 1 • yıyece Junan fakir talebeye Yapılac'!.k Yar _ ve mıçlan tahakkuk <'derse bu me .. 

maddelerinin f' atı yükselince, bir dllll işleri etrafında milznkereıerde bu. mur!'a.r mllddetumwniliğe verilecek'.er. 
taraftan d a faz.la yükselmeyi Ön- lnnu1aoo.k ve bazı mUsterek kararlar dir. 
lemek. bir taraftan da ıhtiyaç mad. verilecdctd". Maarlf Vt-k11' ğ, de bu fşe 
delerinin b·'run "atand şlar arasın. 5000 liralık blT vardım Yalld ktır. 

Zeytinyağ hırsızı çocuk 1 
Balıkpa.mnnda, Ya!ikııpanmda Mı - A.eJ.~ erlik işleri 

ğ rdıç adıındn b'r tUr"'arın ardiyesine ,._ ___ _ 

da ei!Yanen dağ tılmasında 1>crvet 
farkmm rt1l oynamamasını temin et. 
mek, ayni anda. da israfa kaf!l 

TAK 
Ru ıııi 99UCI 

ı -ı iocı ICiıauııı 
~ 

v. 12 ıı 

E. 7 ~ 

1 inci l<Anun 

18 Arah! "o• 
1860 

de 

111 

48 

-Kuıa 
41 

MSAK 
S. D. 
~ 88 

12 01 

Yatsı 

s. ı.>. 

18 21 
1 89 

koym~ İçin tecrübenin karne usu. 
!ünden ba§ka bulabilmi~ olduğu bir 
usul yoktur. Fiatın yükselişi 
gibi bu da hem tabii, hem de za. 
nıridir, fakat fikrimizçe kafi c:le _ 
ğildir, karne usulünü yavaş ynvaı 
aksatmadan tatbik ettikten ve biç 
bir noksanı kalmadığına knrıaat ge. 
tirdi ten sonra fiah fazla yükselen 
diğer baz:t yiyecek macldclC"rini de 
bu usulün içıne nlmnkta fayda var. 
dır sanı~ruz.. yalnız ilave edelim 
ki, ileriye ürd..ığümüz fıkir tama.. 
men §llhs'dir, karne usulüm.in yal 
nız ekmeğe münhaılr ol a da tat 
bik edilmesi yahud edilmcmC3i içi~ 
hükGrnetçe verilmiş kafi kntaT 
yoktur, mesele bu dakika için bir 
etüd sahasmdnd1r. 

bkce11t Zl,akl~u;il 

girerdıt bmada.ki Zc:Yt.1nyatı t<!ndcele. T erhiı tezkerelerini 
rlni :-şırmağa lm11ı:ış:ın Mehmcd .ndında almıyanlar 

Kolu kıTılan kız 
Eyübde Bahariye cn.ddes!nde lront.T_ 

pllı.'k f'abt'ikasında ça!ışanKralya adın. 
da b 1r klız: dUn fabTlkııda çalışıı1km 
dllşmOş kolu lnnlm1'tır. Yaralı kfa te. 
davi edllmek üzere-: hastaneye kaldı _ 
nlmlŞtır. 

ı 7 yaşlarımla bir çocuk dUn zabrwı ta_ 
rafından cUmıU nıeşhud halinde ya_ 
)"..alanmıştır. Bu lta.bil birkaç hJrS?Zlığın 
fs.il' oldu~ tesb!ıt f'd1en Mehmcd h~k. 
lt!ı:nda ıta~1baıfil bsıJlanmıştır. 

\ 

iSTER 
iSTER 

~NAN, 
iNANMA! 

Dün sab!lJı refiklerimizden birinin ı Fıat l\liirakabe Konıi,yononnn bir 
üçüncü sa.yfa.sınd:t y::ni ekmek n:ır. ilinmıı takıldı. Cursda da ekmek 
kının Pazartcsı günü dctlştlrHcttğl l n.'l-rkınm ~l gıiııdcn tuba ren de. 

. ğişccdi ilin ediliyordu. Sayfaları 
yazılıyordu. Ayni gnzeknln clrfrcr birbirinden habersiz g:ızctc olabil!'. 
bir sa.yf'asuıa lı:ık:ırken go:ı.iJmüz cetlne: 

iSTER iNAN 
iSTER iNANMA! 

\...-----~----------~-----------·----·J 

Beyotıu Yerli As. Şubesinden: 
Şubemizde kayJdlı olup dn terhis e_ 

dilmiş ve hC.Dilz Ştlbeye mürncat et • 
memlş olan yedek 6iibay ve memurla. 
rm terhis tezkexelerDc acele şubemize 
mtlracaat.ıa t.c.yıdlarmı yaptınnaltırı 
ehe-mmlyctlc 110.n olunur. < 18652> 

(TIYAT AB) 
IST ANBUL BELEDİYESİ 

ŞEHİR TİYATROSU 
Tepebaşı dram kısmında 
Bu akş:un s:ıa t 20,30 da 

MOTHIŞ AiLE 
SON HAFTA 

latiklaJ caddesi komedi kısmında 
SAADET YUVASI 

SQU halta 

PEBSElUBE 18/1Z/19U 
7.30: sa.at. ayarı, 7.33: mı.fit mUz1k 

<Pl.), 7.45: Ajans haberleri, 8: Ha!"ıf 
mllzik <Pl.>, 8.15: Evın s:uı:tı, 8.30 : 
Müııik <PU. 12.30: saa.t nynrı, 12.ss:. 
Şruıkı ve t~Uler, 12.45. Ajans hr.ber. 
leri, 13: Beraber şarkılar, 13.30: Kan. 
şık müzik <Pi.>. 18: saat aıynn, ıa o3: 
Hil.seyin1, Hicaz ve KUTdilihl~T 
matamlorında.o rlulnr, 19: <Derdle.ş 
mc saatl>, 19.15: ç;ıµn hamlan <PU, 
19 30 : Saat ayarı ve ajans haberleri, 
19.45: Komışma, 19.55: Balkevlerl 
tolk'lor saa.'ti_Çorhan gecesi, 20.15 : 
R.advo gnzetooi, 20.45: P.astl heyeti,' 
21: 'Z.-ra.at takvimi, 21.10: Fasıl heyeti. 
21.30: <Ş"r s:ı.a.tn. 21.45: Radyo sen..' 
fon! ot.ırest.ırası, 22.30: Sn.at syaırı, 
ayan, ejarn; haberleri; boırsa. 22.45: 
Cazband <PlJ. 

tstanbul bor ll 

17/ı2/941 aç~ _ kapanış fiatkın 

ÇEKL n. 
Aı;ılıı ve 

.ondra ı Sterlin 
~ew-Yoık 100 Dolar 
enen• 100 bv:çre ll'r. 
ıı.drid 100 Peçeta 

YokohAm 100 Yen 
ho' m 0(\ İsveç ıtr. 

B!r elt.ın lira 
24 .nyarlık bir gram Gı.Wce 
altın 

ham 'P't' T hvOI\ 

cı. 7 ~ 933 Türk borcu 
tmnş I 
1k.mıniyeli % ö 938 
tınw:n!yelt Ergani 
Mel"k.ez B:ınl'~ 
:tı..tihad Dcği.rmcncilik 

\. 

j(J, ~ '\ ' 
6.24 

132 20 

12.9376 

31 0050 
27.75 

391 

23.40 
20.20 
21.'15 

135.-
23.GO .1 
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4/2 Sa,fa 

Memleket haberleri KOCA Sivas yardımsevenler 
cemiyetinin faaliyeti 

ce.e tarafı ~· 1/1 dedlrl 1 dılı&r. Bir gün, 1sm1nJ gene saklınc&-
tab eaQlmu ve Ttırlt okuyucu bulun.. Amı biır büyük .Dt&bçıımı•, kızdım ve 
ma.z? .Buna ratmıen. iddia doğru iae, burada 8ÖJ"lediiim halr.ii!rat.1«1 1ilzülle 

u, lı6zlm kJtabçılıu'ın kltab satmaaım aöyil«lim, :a.oa cevaben: 
edik3er.ilıden başka bir feY ifade - Seninie, d~ bir iddia.ya glı;şt!_ 

ez. MaqleMf bJYledir. Oı4J.n«. tec_ liDı. Bir eseııln1 ver, basayım. Satllıra&. 

Bir buçu~ saat uzayan güreş 
rilıe tçin bblim klta.bçılam bir utra_ m&S9.fındıın sonrasını sana vereceiim. Olı.reş &ene, kıran kırana idi. MÖ6YÖ kündesinden kurtulup ayap kalk.~ık .. 
;vıo.. OOklkA.n sahibi, ioeride bir dik S&tılmazııa, sen ban& masratımı "ftrlr P.lyer, ahaliden fU ricada bulundu: tan sonra; hücumlarını daha neş'eli 
ta.tör haşmetıı.te oturur, huzuruna c*.. m.iskı? , - F.ier: geçen seferki gibi, güreşe ve ze\1kl1 b ir ı:ıurette a:ttırdı. 

cör'etini gösteren müştennin ı;ua._ Böyle lllr puarl~a girlpek çocuk.. müdahale olunursa; pehl!vanlar arzu.. Hergeleci açılmıştı. Yusuf, hasmının 
· , anıdıtı kitab varsa: ça bir iddia olmakla beraber, o gün, ıari1e Ule7dan yerini bıra.k~p cekile_ böyle ltolayhkl.ıı. altından kurLulu.ş'W1$ 

- Nah •. orada! edf!>l bir uabiyet iÇkıde bulundutum. cS.lerdir. Binaenaleyh; herkes sakin sinlrlendi. 
Der, paket dahi ;raı;ıawtan '°'1du kL deın, bbu1 ettim ve kitab on bet gDn ol8uo, ha.kem heyeci ne ö.er.se ona tL Fa.kat; ass.l>ile~eğe hacet )~tu. 

umtlr. Yok M: soma neeredi}dl · bi bulunsun. Çünkü; herhıu1gi oyun oıursa o.iUJl 
- Yak.. Baota ;renle arat .u.dalı, Cll bet sene Uda?' cecm1t OOreo başladı, Hergeleei Uç hafta Hergeleci ne ya.par, yapar k.urtulurdU. 
DeJip bmııen tafaallll çeririr. Buna bQJ.Ullu:vor. Ara sıra bu bQyUk tit.ab_ evveltJoden daha lazla hacum. edl_ Ust&lıkları o:;:m a ra ıı.il!.."Iıdi. 

frııruıkııı.IDI, ıM7oA111 tu'a1md&ki yabancı wa utrar. kendlısinden, ne miltd&t' rdu. Hergeleci memnundu. YW>uf ta ken.. 
eaıütGıll1 mGdtlrtl Halide ~ lrladtld1&nlmıl Ttlı''t ~ ve 18ti kltabçıl&ra Piin1c. AradıtııUZ tit&b w st!fjni, bu z:ıran Memi7e bam ~u ki; Hergeleci gtıreti dis1 ~i gü-r* giriyordu. o da, gilreP 

lrilfHo l'ler1h& AliOli, vemedM' illmi bruJ91 kahraman Mebm~ 'Ydma. edmdn12'. &ln1ar '9le cetfrtirler, olduiiilUii Qter durur, besab 1.ııterim. uzaıtmay:ıp 'bl?' an eneı bitırmek nL çabuk bitir:neı.: fikrinde ıdı . Y.ısufUJl 
!lıl•Wıımı 8ab1re Qubukcu, •u»•ar hedlıre bamrlcmat iOin lıer t.a_ Qııe ~tae muamele ed•ler. Pab.t o, ~ ~ewul oldutmıo SÖY- :Vetiode kti. Ya, bir an evvel Je'llll. bu aüret tabiye& h~Uıll~ gitmişti. 

*a 'l'am1Yerdi Te Ra1iire Naı1tan, derin '* 88Tchıin baris çalll tt!neıl iddia7IL pleliJll. Muhan'tr a&I ler, besi> -1 bir ba.,ıt& ıDoe btralrır. meli ~~ yenmeli idi. Güreşin u_ Yusuf; hasmının natüvan olauğunll 
~- ftal aa olıam't ta ge_ l&le O&~ - dıe, cU?oı1&1'. Jı:itablarml ba6alım. Oallı>a kendleıle anca.le mahşer zam.ası hiç tfine gelm~l.. bilıclCi için güreş tablyes.nı bu ~olda 

bıdrolu mtıııener bayeııl&rmmdalı ,.. ..... __.. _ _., a.. k Gtaeı dotrnsu. Heı'ue, '41ini, göcllnQ bemb1:aeacals. Palca.t kOl"k:malıln. ben Koca Yusuf; Herselecm.ın acele cO- kumıuııııtu. La.kin, H~rge~eeiyi ko.ar .. 
lııir ~ eeçfl.enk tı&aıi.. a-=- _.. OllDe9l bırakacı*, lclta.bOt!ara mumntr tav _ hal*1ml C)OkWı helAl ettim. Yahıız o reelodıen ifi ('8km.ıştı. F.i'eT; earçabut lı.kla altından ıratbra.ıı:, ne.ş'el. neş•ell 

ete ~. ~ baSl cUmıauıVet ~ si3ııe edecet:, muharrlr arayıp bulacak. Ye ~ biz muhanirleıin bun.. lr 111/1 yapamaz ıae: pes edeceAlni de karşımı.da çırpıaır görünce, dtrhal ta.. 
,.: ~...Jl.CUma = bq.. u tablilde tk~ının hikmeti Tfleu.. dan 800l"8kl haldanmlın tanısınla?'. anJamıttı. biyesin.i deti~tlrdi. Tekrar, emıe vt. 

Vtllır-... Cllmlııarlnt Ua1.lc --6
'-'"- .q.....,.an ° u ne ohQVrf Ayni IRllıM üçOncü iddia Tanıwrıua.W' blle, hiO olmazsa gım - Yusuf; hesnmm hil.cum.larına mehil' kırma taktiklnı ele aldı . 

._,, idve ~ ltlr Mplentı ,_ Q:ra bir )p•Jtalılc ~tinde 18Pılm için de ~ MUhanirier kltab_ 8Ulllıır. FUrl'et A.111 Cibi m'*9bele ediyor, üate de gaddar_ memeler, ıırpanlar başladı. Her 
mıııarak. Wılı'e be,.u ~ ft .._ dB*lert. Qzıerinde ~ tarmı boc!lleri b&RP •*•ntu fmif. C881D& esC.Yordu. ııecı, tıoyundumta gelmemek için ~ 
,,... Qm~ib - :le 11mmllu bı'aı'W' verllm!Jtir. im ba. ima '* taftiye detll. 8&- Kimlerin gUnde na Bet dakJb ıecmıeden Yusuf: çap_ çen sQreş gibı dalma oYUlllarnU 7aP.. 
Smin n1-. tf.tıblite RAhln1 Gtl!n&y, h _, ... llretaeni staJl7•Jlli Qc d&t muharrir im lll5ıBft d1ıleT, ' raıda HeraeleelYı olduiu ;rere çengel.. ınryordu. Ha&mım, baŞka oyunıı.rı. 

flDHelı:: a.ımıe c11 dottoru Dm&l aı.. ııt-nld SeiCUk a emU&Ostl l&nDda. bir netrint •elıl turar_ miktar ekmek ıes11> bMtırdı. baatırmata çah}ıyordu. 
~. cllUt ft Jemeti ıtaJi"81'1 b.,.m 1&ra, bil ftSDe Ue ortadM> aim88l' "*- "Öç hafta evvel, ııaa.tierce Yusufu a... Yusuf; hO.e:.ım tab!yesinl, kıncı 

Kallıw ........... ..... 8ıııla ... ~ Ankar4 1mnıet ~eti kltMcıv da kalkDUll oha' yemeleri lazımdır? ... tutabilt!D Heqelecl küçük bir zı,.,t.e aolı:une:ı gtlree te uzaıneta 
....,. tıs • .....a camaşr ~en ba7*l n.. hem olttıyQrıa.1ar, hem de mu.. oaprazla, flmd1 baamınm altına diilil.. kam bir hal Aldı. 

YuMun her kite .,. bıMıalmda oldu. OG*ı Beftın nalclen tehrlmJz m ena.. · , b.brett.en, JftiNdıaD "turla.. CBat tarafı 1/1 ..,, · · bit ellerde birblrin~ hücum 
sili ~ de tabl'mlııa1ı W ~ine ta7tıı edilmlolerdl?'. 1111111'. elan )"&Pllan arqtınnalaT göatemıit- Yusuf; Herıelecl;ri alta alır almaz pehlivanlar ~ reomed'!ll alt.a 

lılmı'elıM, edebtntlna "" an'a1m& tir ki ea çak gıda)"& muhtaç olanlar ~ aldı. Biru m; fak kUn.. tatıerı halde, Ş:mıdl ;ranm 1&&tt 
Hallteoinin 11-'11 L..-.,..,. parlıelenınai nmra1iı1Dl cliltednden diltGr- aıra ile· esile bavaJandırmata bafladı. tt1i MJde her iki oeb1i7all c1a 87'~• 

~-.. • • ~ titabıol'aına Alemi kör beı*eai • • . Görllü:rordu ki; yalnız, Hergeleci d~ordu. 
laazalıltları ilerlı-. ___ ... ,,_, --..n .... .-1 idd.ia.. Bıçkıalar, demırcıler, maden a. delll Yusuf ta aOreşı eabut bttlrmft .. _,_ ... ır.. ı . · ,,_. ~ __.... _, •ı.suua.uıa• __ , __ : • • ·ı · · 1 ·ı • Yuauır· humı ........ a...... çın 

lmıit (HU9U8i) - yeni ve güzel Merzifon (H'll8ml) - imar f boolulunu bu saretıe t:ıesblt et - lllClc:alo .sanarı .lfli! erı, .. zıra~t fÇl e. uiyeıtmde idi. d~n l&tdade edemiyordu. 
lr tekılde yapılan Halkeıvimizin etinin kıymetıli ve J'Uin,de teteb.. .mm .. bQalann bUtıklan e_ r~ n-lr:üyat. lfÇllerı. ~uvezzı ~~ ıtoca Tmııf; ~ oturttu. Hergele_ OUn!ıe blr :ıaa~ bu!du. Hergeleci h 

i\yeleri de gelmei batlamlftır.~· ile .,. ... ,,.., kuahanm w cad ed nuı1 aeotttlaial . bir mtaBe li.ıeıdı~. Fibt ınaa; de enerıı sar- ei, :turtuıma.t io-n. eol uatmı ~uau.. cumıanna ratmen, hamuru bir t 
. H-1111_ • • L- likl i . . .ı..eı . . . ha-&.: •1 ankWmı. Bunu bana biaat ltl'9hol.. file müteraflk olciugundan derece tun iki -.Yalı araema yetlftJrm:Şt. bir JWinden kspamJ70Td~ 
t aaevının açı.-. te~ .er .ınJ.G pam; enme9l lfl Tu ı ~ lardan bili .ı.ttı: det>ece onların da ihtiyacım heeab.. JıfılıMmal&r, maniveUUar aene bat- : 

için hazMlklar da olaaca hızıle ılerjJemittir. Kıtın ve 110iuk1ar!'1 batla.. hdni tii6Jı'taaek llt.aa:tal!llıil umum! lam.ak kabildir l;amıftı. DOrt bft dakika aav.aştan 80ll.. Pntıısıs ~ıreller arada amada 
lemektedir. Temail kolu yeni yıl çamıı olmMına raimen faalıyet. U.. birt. tendfaine tıeımmek OrtaLıım. ob.r..k p kı,metleri ra; Heıveieci sftç bel& pJı:ı ı.ökeblldı. tın:JO: Herı"'ecU 
ı.n. eerYiaine güzel bir ek de yapJraret!le devam etmektec:llr. o.ere idlı'ltiı herbanri btr t1tabın ---.ıeb"li . :iki. pebltyan tekrar uata. kalktılar. - ~• ···,_.__ l 

'Mllııftıeddeledni erine s&arttr. MYD1 •a&Ga ı rıız. Rerlelect. Yuaufun altından ve tak .,....._ .ar 
mlılbr. Elemanlar aruında Kara.. 8'fne «*aııtuıuuıue. Blıer bıt.JU.. eeed T11m biT ı.tiTahat i~inde yaflYUL . 
söz oynatacak U.biliyette bir arka- T.,.,,.. C. H. P. lıaa iJare "l'tmtl!n 4ııeeliıar duYar •~ atlalW.. o lar sünde ilki bin, ev kadınları iltl Orta ve fakir aınıfa verilecek ek- Ekmek ihdyaCIDllz heıbade P 
dat olduğun.dan temeil kolu halka heyeti 1dt.abl lwmıt. •11nw- seri '"- bi~ be,yüz. iki bin eeldz yüz, mek.. onların gıda ihtiyaçladnnın yüheetir. Buhrana zama~~rda .. 
ve kö liiıve Kar öz alma" da Saırwun (Hususi - 20/ 11 /941 t4mı"- teb talebeleri üç bin, Üniversite ta. iç olmazıaa dörtte üçüne. tekabül buhattan tasa'!11f e~ek ıç~.n pırı 
r~ dah~ e~r 11 

ribiac:le yapıhnıı olan vilayetimL . Otbıııl _. Clolrma. 81 klW>od& W>eleri üç bin bevüz, eenaf ve tüc. etmelidir. Bu itibarla ağır ıtletde ça ve patates aynı tekıl.de n;ıuk~ 
p • in Terme kazaaı parti kongrHİn. ' t.ab bMtnlMk ~ lllbdlı(ıl&T \ıal' ca1'ar üç b.t.n eelriz yüıE. dört bin, zi btan vatanclaflara hiç ıo.lmazaa bir ve mupd~i maddelerin ıst~ak? 

c.;..;;.lıııccltöv Hal.leeıti İt Har ııe 811i1'8111111r, adrtıli Yeteıba. raat itç.fteri dört bin • dört bin bet uçuk kilo ekmelt temin etmek zo. arttınnalı: ıeaıb ~er. Fakat ıım<ll 
- .. ...,. ., de Hüeyin Berk. Ali iten, ıı 'Ilı!*=. ~:!.ı •.-:- yüz, eanayi igileri, maden itÇileri nmdayırı. Bu SUTetle kend~lerine üç hald~ ~unl~!ın. fıat!ları ~er ke 

reialiii Tommkçu, Arif Akalın, Şükrü T aınn. on bet tene!ri oolı.'t8n ..; bet hin - bet bin 'be9,filz ve en ağlT in, döıt bin kalori vemııı oluruz. etv~.ıı d~ılci1;"'· .Bu nevı gıdam 
G~köy (Husu) - iaanlan, Abdullah. Ertürlt. ~ laftılıımda, bin de ~ itlerde ça"'8n amelenin. alu bin abii buna tamamlayıcı gıda ekle. delerialn zı~aatın~ daha. f~a t 

ki Halkevi Reieiniza bakaya alarak 1Ml Sabuncu kaza ıdare h~ı t4f 119 tıereUme _. """'8. Patat kaloriye lıtiyaci vardır. necektir. etmek malıy~t fıa~ı ınd~~ek. 
eıevkedilınit bulunmuı m·· hk:lanna aeçilerek vazifeye batla-~ pet: unıı l!tab haJlıııde Ka1orl bembları yapılırken yaz Geliri ortanın üatünde olan aını- umc~~t~ır. Bızım fıktımı 

· · · da m)'f)ardıT. · Oftnttl tlbtteriınfs, Mel1eı1_ ve luı faıkını da gözetmek ibım. fın ekmek ihtiyacı daha azdır. Çün.. ekmek lfln'l nlza~amak . naili .. 
~ı. ~1 dl:r. K]llıl IMı ihtiyaç daha ~ kü bun1ar daha pahalı olan gıda rinde ve ~u. hır tedb.ırae bu 

teftik. ddderile ihti,.açlarını kaqılaya. gıda maddelerını de aynı ni 
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Sayfa 1 

'l'elgrd, Telefon Ve Telsiz aberleri 
Alman lktısad 1 
Nazırının yeni 

bir nutku 

lzmirde bir adam sokak 
orta~mda metresini öldürdü 

"Berşeyden 
evvel 

Avrupa,, 

1-ık 17 (HU6ual) - Bugttn eeJıri_ JA.ltayd davranmata" ~. 
atbde tıenneht ,.us8nden blr cm. _ Bugün işiırı.deo erir.en çıkan w Tepe_ 
yet. ifleomio. btr &duı başltuıı.c kol cJd.e.ki evine Jitmekte olan lıılehmed, 
kola ıaeu met.rt"SDi sokak ortasmda clvar sokü:la.rdan birinden ceçer.ten 
bııçaıttzyarK. öldilrdllkteıı eoııra raki. me".re61 İikbalin İbrahan adında bir 
bini de lli:r surette y&ralaauftU' oah?ala kolltola. ıemıekte olduk.1aruu 

Bu clDuetin sebtb! ve cere7Nl ta..-zı g()rmilş ve b'llyült b..ı teeS9Ur ve asabi 
ljUdur: yete bc>ılacak blcalmı çeknı}.ftir. sU: 

x.til MehmA!d adan.,. 35 ya~nda 1*!.le metresllc yanındaki adD.mm üze 
bir şahır.tr. 14 ııenedeııberl İkbal a _ rine aklan Mehmed mt;~addld bıcak 
dınıda bir Udm!a ıne&reıı bftyatı Yaoı.. dıı.rbelerile 1kbat öıdUmı!lş, Ibrah•m! 
yan M~. son unelerde vereme de aiır auret.te y.aralMnıŞlT. Hlı.d.se 
vah~. Mebmedın bu hastalsia yerinden u?Jalcl&411lait·a olan katil za.. 
T~uı~ı ıberın~ htbai kendisınden l bK& caratındaa yakalanmış .adliyeye 
~umus ve ı:ıu sebebi• de orıa lca.111 teı.sllım edilerek tevk!f olunmuştlll'. 

Kahire. 1 7 (A.A.) - lngitiz Or. 
taıark umumi karaaahının tebliği: 

''Ruzvelt bu harbi 
iktısadı bakımdan 

kaybetmiştir,, 

Son 24 saat içinde hüküm eüren 
fena tıavalar ve büyük kum fırtına. 
]arı baf}lc.a 1kuvvetlerimb.in Gaza.. 
lanın cenubu garbiıine d<>iru iter. 
lemelerini ve bu bölgenin garbın. 

Al J ~ b• da faaliyette bulwıan z.ırhlı ikuvveL mu ve aponjar ır )erimizin faaliyetini muvakkaten ya 
~·a,latmtftır. 

"'~-et Portakı·z adasını Bu e•yrimüaaid prtlara rağmen 
- ~ W .J her tarfta tazyikımlZt idame ettik 

"-d Pı.c, 1 7 (AA.) - Atman İk~ blljl 1 • 1 ve bazı teralddler elde ettik. 
-.., N~21rı Dr. Funk, Avrupa ce. te er lşga etmiş~er Tobruğun gaıb bölgesinde yeni. 
lbii..~ 9011Yeteaı iktisadi celaeai den Alım.anlar ve İtalyanlar tarafın. 
~tile ıöylediğı bir nutukta., Berlill 17 CA.A.J _Alman ordu1u'ı Londra radyoeunun verdiii bir dan ter1tedilen kır4c. kadar top n 
~· t:nJıya ~ Moravyn memleketle. &a.Jkl,ımandanlıtınm teblitl: habere göre Japon kuvvetleri Hong bir kauçuk topu ele geçirilmittir. 
~n. Alrnanyanın hayat aahuma Şarık cephesinJn muhtelif lteaımle _ Kong'a 80 Jr.iJometre mesafede bu Son derece müşkül han prtlan 
~il.ak edilcl.ikleri .ırada Alman rinde Cıt ayları l.çlnde ~ bere_ lunan Portekizlilere aid Macao ada İçinde faatiyette 'bulunan av tayya. 
.-\L İ tv.f.ndan tanınan büyük lt&ler\Dden men. harbine geçerken ıını iMal elırniflerdir. relerinin earfettilderı gayretkri ge. 
L ~n devletinin röneanaı fikrini cephenin icab tdt:n J.Slah ve kısaKma (Radyo gazeteıi) n.e. boşa çakannıtlar ve cephe geri. 
eurtın.ittl hıarefttleri ~... ed•len b!T plin mu. Limonun tekzibi rı9lnde l'iden diitm.anın nakliye kol 

Na'%1 J· . . ,_. clblnce yapılım&kta.clı:-. ları ff ı_. 1 . 
~ uemı,tır ıtı: Almen hJııva .ı:uv7etler1 Don hölae • Lizhon, 17 (A.A.) - Macao. ~a muva a~ıyet e taarruz ebnıt 

)l) · bizi harekete Eetiren ~Y· s=.nde ve şart: cephc~nln me~ 0z ~- nun Japonlar tarafından işgal edil Jerdır. 
iU, ~ ~ Almanya vazifesi de. aım'.ıule mühim ava• ve av ıtetklllerile diiine dair verilen haber burada 
'İd' her teyden evvel Avrupa vazife.. Sov,vet lnt.'al6J'ına kıırşı taıa-:-ruyJa"ına resmen tek.ziıb edilmektedir. Bedin, 
~~· Ş.rJti A..yadaki eon biciiseler devam ~. Dü.sznımm kı.taat top_ - tıcbtiii: 
• ~'Ceainde bu vazife bütün dünya luluklıan dağıtılmış. ba&.arya.lar muha. 8 f K · G 1 K Şi al Afriıkada Tob k 

1~L1aın bi f '1m.... A rebe harici bıraJ;ı m:s '"'" uil"QOk mo. U.g"r ra 1 ene urmay kınd:ıyap~lan muannida: =üdara:-1'...._ . r ':azı .. ~.0 '"T'ur.. v~ törlü arebalar &.Mırlb eci!lm~ir. Vol. 
Yenı te.kamulu Bolşevı21Dlln tof k~!mlnıde de hava taa?TUzlarl nıe_ Başkamla UZUıl müdl!et muharebeleri dün de devam etmi .. 

, 8'lretite kat'i bir safhaya gir "'lca-nde dÜl(jmıan mühim byıblara ut. , rir. Bardiya civannda mühim hü. H •• k A h 
~t~ Bu lıidia.enin neticeıi, hem ramllJlbr. görüştJ cumlar geri püıı1türtülmiiş ve clüt- U Umetin mü İm bir tedbiri 

A bir deii1111e olacak, hem S.YJ"et &eblitt Sofya l'7 CA.A.> _ Kral Bolis, dün man ağır zayiata uğratılm-.hr. _ 
.--.._""'ı>a bt'a.ının anmva} bünye. lııloK09& 17 <AA> - eo- rece B,,,,..,,,. enel kurma" ba""--· o--• tt.J.,. .. &-1..ı:z.1 

-· b --,,- •P'V .....- g " _.... "&R:>.... ,, _ _...., <Bat tarafı 1 inci 11&7fada1 tiu ekmek ve un iarafının önüne 
it. ir tebeddül vulı.ua celecek.. W>liii: Lukacuyu Gtabul e.1.mlş ve kend!alte \L Roma. 11 (A.A) - İtalyan or. ~ seç vak1t Büyük MiHet Mec a....,.,,..Jt 

1
· ... 1- ,-a 

1
·1e aldıaı tedbı' ._ 

16 tHıtrt.nW>da aııuvveUerim!& bütün zım müddet ıörllşmü~Ur. Generalin d--' ·---~ lr. Ah 663 1:_: _ı_ı:1. • •-..-- ,,_. ... .. ., 
l'"U ilı&ıaadı ..u.amın esası faşist ye cephelerde d~la çar.pışmışlardfr. refakatinde yüksek riltbell Bu'gar sil. -arı uınuı'.'~ araga ının nu. usıne tc-. u etınlt bulu~~tadır. lere ipret edilmekte ve buğdayı ko • 

._,al;.st !htıllUer tarafın • Cephenin hMı ve cemW> batı k«.'tııle. bayla2'ilıe aon gUnlerdc Alm&n ~ku_ maralı teblıgı: w Hubwıla fedakirlıt1 ruma vergisinin Hgası için verdiii 
~Uftur. :&ski Avrupa kıt'ası, rillde, kunıetler;m.Js fiddetli mubıare.. mandanlıtmuı daveti fü:e:1ne dQğu Oiİlman Bardiya müetahltem Bugday ve çavdar unlanndan a- yeni karara tema.a edilerek denil 

tı.t.a.rq yen: bir veçhe alıyor. beler yapmlf}a.r ve ileri harekette d0 
- ceJ]heeinln muhtel!! ketımlerlıı!. ziya • rnevltiini ve Sollum'un müstahkem h~~kt~ olan buğdayı leoruma ver nıektedir ki: 

~tıeacu balı:ım<IMt eksen aman Yamla fetn Wtanıda Non>ret!'o911ltoye ret etmiş olduğu ma!Qmdur. mevzilerini yeniden oiddetli bir top aıalııın ı)guına dair bulunan bu ka.. dk' heeah& ıöre bu verv 
Genı.lere ve nıQr.emleke elııo - ıııe 'l'oula cenub dOll'usunda Vo}(m)yu •• çu ateşi altına alnuştır. Aynelgazala n.un liyıba. al enc.ümenlerde ve .Mec. dınJmasile etmek ı.. .. ~ına 50 ~!_ "~A--lll~eccıh bir ~ siya.. iteaJ etmiflerdlr. 15 İltlinunda 11 İ li L-. 

00 
- .--.. -

~ aı&ı. .. ~ ıuıuuek m&DUUU Alman ta(Yyal'Nt t.ahrib ed·ım~itir. Bla Bir ngi iz kruvazorü holgesi de dün hütÜD sün taarnız.. • wnunu ~etı ~ en kı.a ~ır ZL dar - ucuzlama temin edUecek\ir, 
-· ı A dOrt t.ayyft~ 'ltlJIJefta: 1 ·-'- b:a z1 d manda tetkik ve muzakere ecblecelr. Paltat rUtaım sade bu detlldır HükQ,. 

U;n eder Bam madde er: 't'. • Lafırı] rtı ar ve mUJLa n taarru ar evam et ... B ti L!!i_A_ •• ehi.k metin na.kil ..... _.,_ i · T ~ hentb lmllanı:mamıı KalJnJa serf alladı ı..' . . •. • dr. u sure e nuıı.umet muat ı uw.._.rın ve opralt 
a.-.. ııaı..._•e .\'t'J'Ul)&:lın şarkında bu·u-ıan M~ova, ) 7 (A.A.) _ Mosko. Lob d 17 (AA) D di mıştıT, Duşman durmadan yenı kuv halk ldı.ine hazinenin eenede 6 ili Mahsu.llerı Ofısınin tmı61'aflannı in -

-....-.. to A'HUPi ..._. ~~;- Le~ · .., __ .:,n: .. " vctlerle muharebeyi hlzlandırmakta 7 mılyon lira gibi bir fec!akarlığa d.imB hUSl.EUilda e.>aalı blı' çal.Jtıma 
.L~l'lt t ·.-··--· 'IJillMl>-~70rı -- _.... - Clıir Y~ da memmuılukla. n.n-.m; -._,, ı-. bir ' iç n sor. M?eee zen. ~t kuvntleri fiddetli muha. Atlanriltte torpiHenerek babrıldıiı ' .. . katlanmasını ~öze almıt bulunmak- YortlZ. Ekmete yapılan .. · cı ~.:..ı, 

ı..- ülte tettıı edecekıLir. ebeleııdıen Salı .. " K liıı' remnen haber verimektedir. Dün ~~ilen m~~~Jeıde tadsr. Öiıend.iğime cöre ekmek fL kabtir, y;nı..- bir wmwh .-.:. ta~iltereıı.ı.n dünya hsiltilll yet.n!.n 1'- r . . . eonra. ~wau a Jn ahnan fl9lr mtktarı eeltız 7\IZU eç.. 1 d L--·) la ~ •k ..t -
1~ mect>urı b!r trıJtlfal vukua ~~.lıLl lllıa1 etımıtlerdır. Kuvvetle- --- C at ann a oaaı o n bueünkü yük.. eılımeli daha uc.- ~e~umlıılD 
ıı..~. Birle,:Jc Amer!kanın dün - nnıız. Ge......J Strau. kumannuın Mi.il korunma kanunu mektedir. Ahnan ganimetler aruın eelmeyi hafifletecek o'an bu birin. olacaktır. -~ r 

~!11Wu.u aıtma a.knABl tmı:dleri ve clacht ki ~ncu Almaa ordusu. CBu tarafı 1 tnel •:rf ... ) ~0 • .fO lop ve yüzden fazla tank. ci tedbirden bqka hükCmıet mütem ..,, ~,..,-:u-0 'Jeııl elmae1t Daftı 
-~ da ~ atı oı&ra.k w bi dub .,la d AL ol B lı b. k ıL DJU1l otomobil ve zırhlı vuıtalar mim bazı tedbirer daha almak ita. -~ DU Wtt aa asır r e TnD r ır. ur. u. ~~ . ır 0~-~~a var vard1t. İta~an ve Alman pike bom. rarı.ndadır. Bu Mıretle meeeli An. H~ alllD tJawıa 7ac>ılaıı •m ~ ltabıak•sdır. tnh•lll eden man tümenlerinin ıeri kalanları ba mulAI rıca .uerım. DUDU&a eonra ha d" • k ad b .. 

16 
lru tbıerine f"ıat m.Orakabe km:ıııayuou t.an.. 

~ ~tQlıı Birl~_ AJDe. trya doğru ÇAıCUrnektedir. Kalinin. GaLib Peıkd ccTokad» bu kanllllun r ımen tayyueerınden mürek ~ ar a ugun TUfll aaulmakta fmduı ~ oluııaıa 7en1 t*meıt nar 
Sı ~~d~eralıt~.e !:ıin ~ d.e büyült peimet:lıer elde edilmit.. tatbi1um i-le en çok mqgul olac:ak ~ tıetkiller birkaç kere aörünür olan e_bnek 14 kuruta kadar indhi. tm.ııı tatbı'ltlaıe d1kı •baht.an ı~ 
·~~ \llll • .,._·~OM· ı·ı · '---l..a ların buhıwa. netıcelede düaımanın kıt'a topluluk lec-*tır. re ._töle!!IDlllbr. DilDden itibaren HO 
'i a . Biı-Jeo.'k Amerika, t'.tımh1lt1'9İ. tır. va l erJn, ~~Dl .. • • Ulua'aa nwkal 1 sramlılt eılırnelrl« 11.Ş Jı:uıııa, ~ 
,~it t.aı..tuuhn harbe ~ M.-.. malud ıerl abndı ğuıı ~ edeı* muvakkat encu.. lanna ve _aııakındı vuıtalarına ta. A k 

18 
(H .es) , ___ lalar da 27 tmuea aatılmattadar, y._ "-\ .;..v.:.,.~ ~1, •t.madl lM*ım - Mo.kova, 17 (A.A) - Pazar. mene o.lıili)'IC Encümeninden de L arruz etmı,lerdiT. tn ~ra:..:: ... L)''- uı~ w-:-. Uıua ni elmıeC QelDJ6i de detlitirlılmlf. natv.. 

. . . Li . Ofr f , ___ . •_ .ı_ • • • ,..,._ t.o....L-_ v~--· gaze eaı .... ııuc ıııt e1UDeglallZ eer ~ d __. b'-- ı-·..._ .ı~ . . te.ı pü '"'ı emo a.mlmhıoc u bul~ı ımtem14Ur. umuan ~ Ye _ ... .,. akınlar levı...ile L .. .-:=-. .. .. .. - .-. erec..... ..-. "'2'tlr1 _, .... 

11ttt bu lllilleıtl, ~ aıtlolıde1e içill iterleıyen So.yet k.t'aları 11 O meL Seni Uludağ cKonya» Slhhiye Yunanietanıda .Aı,rostoJi üzerin" . ~':'lrU .DilshulıDd~ Mum Diter taraftılıı ekmek UD'UD& oav • 
~ d8'0nce Ue slllha aanbn11Jtn'. kiin IDllluJli · Jm lud Bu it I ,,. __ ,,_ __ :_..L0 de aza 'bulunp>MADi aaian bi.L- bomba hi bı'r huar taz Faik ı=:enıgın bır makale.ıni llllf.. dar ~lmaaı etratmda ~er 
4~ hayat sah&a ..-eleııl, • d ::L-• .J!er~~~! dr\ e-, ~ · ed abat ._.. ç :retmek'edır. Bu makalede hububat YACJllmelrtadJT. 
' lD tı.1*m ~ tealltlr elDl o••u ..,,,. ... ,.a e ıo ,.r. teklıf etmııtır. Netıc .. e muv . yapmem.)9tll'. fiatlannın niçin artunldıiı .. le Yeni eiln4 narkınln iyi t&tbtıt edi.. 
,""1ecıi. ır.Jrat arada ~ sa.. kında bulunmaktadır. Tua ajamı encümence, ~~17e. ~e, Malı~, Dün aece Brendizi He Katane izah edlhektedir: fOY lıp edilmedili ba.Wnda din büttln f1.. 
~ Allnanra Ye tıa•ya tAlr!l!ırdan bu k..imde mukabil tunuza geç İktısad, Dahllıye ve ~.ıhıye .encu- bombardıman edilm.iı iee de Buiday alım fıatı nİç.in yük el nnlarda etmetıerin iyi çılcanlJmdllı 
~ ~lar tam muvattat.iyetle tt'C mek i.tiyen ~lann bu tefeLıbü. menleriaclen ~. encumenlerınden ölü ve yaralı yoktur. yal tlldi} Çünkü evvelce baiday ekea c~Dıs. dört f~ hattında. ~'ldı.. 
~ "d"lıntııtir. Vl' YPD' AVTUJ)1!o kı.t•am. )erinin ak.im kaldıiıaı biJdinnekte.. ~v...... zat MIÇlmMI bnda,urıimq.. 1 birlt h ... b. L··...a::...·· .ı...1.._ 'b d-L- L_ı nm cezam ~. Bomk çU lall 
i..ı~ batıından bu metodlarla ta.n. d" ..,.... h et toplaamından n z aç e~ '88r& uı- ~~ "-07':"'""~ Q- cazı • ana .JNlnaıl deınt ytııg ebnek de mllsadere olun _ 

tdaeceıtir ır. tl'r. ~ ~ zalarını 9eÇtiler rablmıp. Katana da !lava batar. dıiser l>1t ıbraç malı )'etittırmeğe m\lllbm'. 
1ııı:~. A~ bt'uınm &ttaısadf lUıpolraaan rical :rolu iiserlncle 90venrMa uencv_ ,_~. ~üınen kuruldu. yaları bir tayyare dütü--=Werdir. d?~düremezdik. ~.zaman bu köylü Karne ..uı 
ı--.a ht.1, bfttürı buhranı<ıra 'ka~ı sııi. Nevyork., 17 (A.A.) - Moeko.. ..--. h '-- Alnı • ._.,. bmm. de ebneiımı rtak ık 
~~bir ~ 'Ye Amıpa hııraıt se. va<lan bura.ya selen bir tdarafa sö. Encümen tıedtlkierinl en kıu bir za. a.,, ... ve an tayyareleri birkaç k. ... ze o ç ar, Ilıiim' tama&a.. hftttmetln elımllt 

ıu11 •lAmKi n artınl~ıdır. re, Motlklovan:.n 105 kilometre bL and tanwmhyarak llyılıayJ Mec:.. kere Malta adasının aeken bedel e ıp eattb~ ~~ar~an elde ettiği ~vziat.ıru bıme ile yaptırmak husa • 
mı· --~-e b..vetine aevkedecektir. leriıri bombardııpıan et.mitlerdir. paran~ ır &.1111ı1le. ~a~ .ucuz o. ıuı:ıdı&Jd .,..iwr!er, ilerlemelıidl'. Bu 

J tısında Mojaiak bölae.inde bulunaJl ıs U1n1aP& _,, •• lan huğda,,. o da ıehırlı gıbı ba,ka. bwıu.sta kat'! tar.v nrikllii takdirde apon'ara nöre Alman o:ıdulal'I ricat halindeki bil- " lanudan tedarike bakar. Bütün çift bır müddet erveı btaııbulda evlere 
\' yük NapoL·oo ordt.unun tuttuiu yol ı il L"'-"'- b .. datıtıU tişJa-e gön etmek ~vzlat ı.. 
' ~· b' hl' W 1 L L y f Q R S T Son senelerin en çok okunan ç er ıoo,,...., yapana o zaman U(l- . ... ~(Bat &aralı 1 inci ~l•da) boyunca büyük ölçiide ır ta ıyeye dayı kim ekecektir. tam.ıım olunacaılı:: ve her evenüfwı ade,. 

~- • Ceılubi P..Uıkte Baker ada. batlamstır. ' • B BromaEnı B A v .. ı brann ekmek flatl dlM ıröre kame d&tıtı'lacakiır. Bu fıt. --.. ... ,.__ 1 Guy De MaupHMDl ID ler'Ciıe her ewle oturanların ne ifle 
~ ~ etımıterdır. 16 tlc.ki.. M f. 1 •• • üzerinde tealrl meaeuI olıdutlan da rüaterilmilt1r. ı.,. 
ciı.ıı • John.on adaaı da bombar. Dit~ ık ere gore B E L A li~ 1 Bundn eoora makalede Lülr.Uıne- ellere daha lıu1a t:brıelt verilecektir. ,~~~ıttır. Bu taarruzlar (REBECCA 
ci-ı -~ntie batarılmıftJr. Bu a. , ... &arat• ı ıac:1 autada> Laureoce Oh'ller 
:.-~~r~eıi teaıılere ebemmL reai dÜfÜTÜimüttür. Jo:m Fantaine AŞK·~ KISKANÇU~N SEVGi ve HIRÇINUCIN ... 

r npılnıı.ttır. MaoilJa. 17 (A.A.) .-::: Ordu u.. ~ b&flica. mtımes.sai ve Cenç ve dıber bir kızı ~stemiyerek naal bir aürü macera1
8

,.., 

~ 17 ~ alualala mmni karaıeiLIJltll teblısı: . . aahDe vazfi olarak eevkettiiini 
'-ııuını Ur A.4.• - 1m~lult Kara hareklll durumunda hıçbır ~ MF.SI.w"ıtN1N KUS - ınu•• De , ..... 1 Bu akşamdan "itibaren ~: 8.Z'Cihuuıı ordu ..-ı bi:L deiifİk!İk oaı...cı1it cibi havalard• - VASINA BRİŞMİŞTİR.- • ..... ---&n 

o.,J'Pon tan'aı-eıerı :NiPiD ad&'arm.. da hiçbir faaliyet yoktur. ·- ş A R K s ., N E M A s 1 N o A -.......~~~ tayyare mqdanma ani k. A ı " " ..,.......,_ ~ 
>-·~ı .Y8111DJ,flardlr. Dllr& • ..., t.&7- Manila. 17 (A.A.) ~ Amtıal 
b.~egı Yerde tabrtb ed.tımif&,1r. Bundan Hart dün tunları aöylemittır: YARIN .E:1E s· e 
~ ~ sarnıçlı t.na.re 1-braı Hi1.. .Amerı'kan denizalt• ıemiler.i ın ma• Göeterilmeie bathyacak olan peUer süzeti 
tı~. lt tayy84"e de cıdd1 buara ulr•- ffakiyetli iki taarruz yapmllflar -- d Leni Marnbach Ye Albert Matt--ock'ıa ~· Japon tanarelerlnden mil - mu•• AKŞAM sın a --~ ~ blr ıruı> Luson aduında dlT.» . . milfteıeken lemail ettikleri 

~~ ~ ~~~~~~:: ı·BRAHl.M o·· ZGu·· R Aş KD A G AL ip 
~ '1-.. h.m.ıade J.apOn uyya."'eleri lığ:::e ==~harebe an_ Fi1min<le görecek Ye candan altı,~acak.sınız. 
~- ~ ~ bava meydan~ ha8lla şiddetli olmuştur. :ıtaııton -
~ ~ eıtmielerdlr. Blenht!ım ti.. Kowboon dtm6Yolu cıv8J"lndA bulunan 
~ ı.n&l'e dtlıflirtllmilş n. q-nt Japonlu geeen!erde takviye ed!lmiş 
'I tan.re yerde ...ıırlb ~- ı.e de çınıaer bu böl1tede ta.amrıla -
~ mnra beor.in depoları ve rmı ıCeaif etmıış:enfü. 
~ tahrlb edilml.şt.!r. Bir ~ muhribine isabet 
~ ana tanare :ıııarta*ı .BataN1a 17 CA..A > _ Neş-edilen 
'-~ 17 <A.A.> - D. N. B.: e telJ1ijde bir Bollnd~ t,ayyareslnlrı Bor. 
~e&ö bir kaynat.tan tavzih - ..... - .-. .. ı· !iilitorblai.nde kAın .Amri 

16re. Pu1liktet1 au1ıa,rebenhı neo ....... ~ı ..,. ı h 
----..,~- ........... __ _.,,,üııe mil'i'Ye ,..,u.aı çı.lıc~ barek ... ~ n. .m:ı. 

--"-mı 11 .u-.-uuu ..... . en bir dü.5man" muhrlbıne tam 
.fınslQ W-- h.wı. .ı:uvvetleri ye eıd __ .. _ ... ..., liıldlrtınw~. 
CM &enare ~. ~ _ _. 

ve 

ATEŞ BOCEKLERi 
Memlelr..etimizin yegane ve epiz aan'atk&r CAZ. KRALI ile bera.. 
ber en mümtaz arkadaılarını dinleyecebİDİ.z. HER CUMA AKŞA.. 
MI _.t 20,30 dan 2 1 e kadar mutad film programına ilaveten: 

~--• Blleller eyyeJden •bnablllr. Flatlara zam yoktur. ---~ 

CASUS ; GENÇ AŞIKLAR 
~ 

!k=LAUDETTE COLBERT. CLAR.K 

GABLB 
Tilı'Jtçe 

Gellçlik ve ıüzellit filmi 
iıULUmA &lW!>dWDda 



Kaşeleri: Baş. Diş. Nezle. Grip. Romatizma ve bütün 
ağnları derhal keser, cünde 3 Kaşe ahnabilir 

••&amlet,1 davası ' ... l __ ıs_ta_nh_uı_B_e_ıe_di-ye-si_ıı_an_ıa_rı _ __.r 
[Baş &an.fa ı l::acı sayfada) ı Raa>oı' okunduktan &oDra hA.kirn ta 

s.alıonu dUn de h1!7ec&nlı ve ş.'ddetli ranara rapor etrafında bir• diy<>eeklerl 
müna.Jcaşalara sahne olmuş ve C:ava olu:p ol'madltını ııormuştur. İ1ık: olarak 
mühim sathalar arzetmişt.ir. söz alıan Peyam. Safa, e7.C(Jmle de 

Celsenin açılmasını müte.akib, Hu.. mişt!r lt1: ' • 
kule Fakültesi ld:ne hukuku ord:nar. c- Me>'ZUunnra tiyatrodur. Halbuk.l, 
yUs profesörü Sıddık Samı Onar, Ede. ehlivukuf heyeti a.rasınd~ t.yatrC'ya. 
biya.t Fa.killtesi profesörlerinden Ah.. ıncnrub b!ır zat Yoktur. Edebiyata va 
med Hamdi Tanpınar. Edeb!yat Fa - lkıf olmak, tlya~a:ı anlamak d('mek 
ldlltool Alman edeb'yı:.tı doceııt Btlr_ detlldır. Sonm, ehlivukuf raporunda. 
han Ba.tumandan mütcsekk l ehl vukuf Yazılarımda hakaret kasd! olup o1ma. 
heyeti tara-tından karşılıklı tenkid ma_ dıtına dair sorduğumuz suale de cevab 
hly.et..:ıı.:W oldutu id'dıa olunan yuı!.ar vok. Bu cihete hiç dokunulmamış. Bu 
t.ızeraıdeki tteıtlt kat netices. nde vanlnn bakımdan da raPor noksandır.> 
neticeyi b:ıdlren :ııa.por olrunınuştur. Müteakibe.n söz a:an Celı\lett: Ezl 
R&porda davaya mevzu olan ~-azıLnr. ne: ın -
dan Ce!Alet.tın Ezne tar:ı.fından ya_ . 
Z'..?a.n m:ıkalemn mllstehzı ve tah:rlk - Raporu aynen kabul ed yorum.• 
edicı oünüelerl ihtiva et.me:ı:le beraber, Deınş, reiS, vekili Esatl Mahmu,. Ka 
bl.r .t.enkidden ıbaret olup, Muh6in Er. rakurda sorun~ o şu cevabı vermiştir: 
tuğrulun şahsını t.ahkir e~r mah yet. «- M!lvekkillm, rap:ıru flYl'len ka_ 
te bulunmadığı; Muhsin ErtuAru'ıun bul ~lr°nım dedi, artık ben ne söy_ 
yazıısı ise, tenkide cevab teşkil etmek.. llyeyıın. h 
le beraber. ebedi ve ilmi b r tenle dde Peyami &ı.fanm vekili RDşad Ka.y. 
caiz otnııyan cümleleri ihtıva ett'ğl nar ise, raaıora müvekkllınin temas 
belirt.ilmlşt~. Ancak, Muhs n Ertuğrul ettiğı noktalardan iUrnz etttkıten son. 
tarafmdan yazılan yazının ölcıısüz bir ra, PeyaımJ SStanm mulı:abl! t.aıaf e. 
t.enk}tten dolayı duyulan teessür ve leyh:ne hatikında Jumalcı denibnesin. 
bunun doğu;(iuğu ruhi bir hı\letle ya_ den dola.yı dava açtıklarını ve fakat 
zıldığı !16.ve edilnı!.ştir. mUddelumumilikce e.deml :tülb kararı 
Peyamı Sa.fa tarafından yazıian ya_ verilme61le Kocaeli a~ırceza riyasetine 

.. ılara gelinoe; bur.lardıı.ıı b rıncl ma _ mUracat.ıa, mlldde!umumiliğin bu ka. 
kale ile Şehır ·rtyatrosunun Mart te'}. rarına 1.tiraz ettiklerini wylemlş ve: 
kilibna temas eden, ikincisinin b 'rer c- Şaye.d ora& leh!mll!de karar ve. 
~id olmakla beraber, tenkld hu _ r4\'ie bu dava ıle o davanın ve artret 
'1udlarını aşarak Muhsin Ertukrulun TalAt 'barafmdan aleyhim zd açtlan 
vakar ve hs.ysiyetı.ne ha:kareıt teşkil davanın ~iıldı lı\zım gelir. 
oııtlği, üçüncü yazının ise ı;:adece mi. Dem!Ştı.r. 
ıahl bir mııhlyet taşıdıfn b ldirilmitlr. BllllJlare, Esad Mahmud Kımı..ıturd 

RaPorda Peyam· Safa ve vekilinin tekrar sW allU'ak rap()l'UD bazı nokta. 
Jehir Tiyatrosu mecmuasında ç!lkan ıanna itiraz etmiş, münakaşalar ol • 
bir yazı mUnasebetlle sordukları bir muş ve nlluıyet idd n ııı"kcımı r<>para 
c;u.ale cevaben, cjunuıkılık• kelimesi. iştirak etm!şt!r. Cıhııd Baban ise. ra. 
nin 'hakaret teşkil ctt.ili: bir b~ par etrafında f!ıtir ve itiraz beyanı 
"'USle cevaben de, ttYatromı"l edeb1ya_ iç!n mehil lstem•ş; mahkeme, dava -
rın b~r nevi olmasına mğm~. her lann •tevlhldi talebini red ve ClhAd 
muharririn buna vAkıf olamıyncA~l Babana rtıeh!Jı vererek, duruşmay: ta. 
~ krooilmlştlr. lik etmiştir. 

"Son Posta,, denizcisi diyor ki 
tarafı ı inci ıuradal 1 nın btlyük ümidlerle yapılabilecek bir 

~- ~rşı bır uç üssU o:arak müdafaa olmadığı m~kaktır. 
,ıa,po.....--- 1 ---u 
~~· 1118ı1't.ere, Uzaltp. cs'kerf vazı Ası<ere g"ıden!erı"n 
, .. unı daha kuvvetle tahkını-edebillr: 
( ve vıtkuat gösterlyo: ki bunu yap -ı maasları 
•namı.ş olınası kendısl için ağır bir ha. <Bas tar~rı 1 • inci sayfada) 
n teşkll etm:ştlr, Fa.kat, imparator - bir mcvzua temas edere-it dedı :ki· bu 
ak, son dört beş senelik tarih devresi 11\yihada bankalar ve mfiesseseler ba 
ı:>snasında fazla gaflet gösterdi. Bugu.n. remine tAb1 tesislerde müstahdem ık~ 
Uza.rşs.~ki müşklll vaz yet\ bu g.af. ordu hizmetine ~ağırılaca.klara dair 
!!"tın eseridir. . hillı:Um!er Vardır Halbuki bazı mUes 

Hong..Kong, imparatorluğun Ta iten~;; sese!er vtı.rdır ki bunlar doAnı~ 
slnı yer yüzüne yaydıktan sOJl 'orada doğruya husıısi eşhasa ald olup ser _ 
takını muhtemel rakibtere ktu"~~talnn mayeıerı cok YUks.!ktir. Buralarda ça_ 
burada b-.r takım iSt1::.:ın m:ıhsulü.. lı~ken askere ca~ırıla.n v:ııta.nrlaşların 
v~uda geti1'1II1ck Is~: ıımanı tewls et. ~ ;:; aç ve ı>erlsan halde kalıyorlar, 
dUr. Bu adaY~ v:ug\L'l tam tir a ırlık un tıazan dlkknte alınaom2 mı? 
:nalc otesebb:hİbdır. Pılhhkika, 1841 de Atl~clhnen ıuım.na tekrar sbz alnn 
b.r tar~e lbz nıUstemlekec!lerı Horg b Bayındır; devlet memurları ve 
dır iki 1:e gecırılmesine karar ve-r - an".calarla mUes.;eseler b:ıremine dahil 
Koıuıun ve Kanton ~örfez!nln a~~ sun! bu kanun mevzuuruı dahJdir, ka. 
~~~ olan b rkaç parça o.dadan ınU. ~:ı:rlcmde ka.an müesseselerde ça... 
ı-ekkeb olan kücilk bir sııhnyı o za _ '.:lak r asker olduA'u .ta.kd!rde yspL 
mMJID Cin hilktlmetlnden k.ralan11ş muamele tş kanunlarına ıöre ta 
tardı - y.n ede<:ektir, dedi. 

Keşif B. tık 'l'em. 

3558,50 2tl6,88 Bil)'ük.derede Sarıyer bel~e tahak1cuk şubesi bi. 
oaslıllm tamiri. 

2500,00 187 ,50 Mevcud bir &ded. Şevırole fllliisi üııerin.e imal edile. 
cek iki ya.talcJı bast& oaklire taroserLsi. 

Keşif bedellerı ile ilk tem.inıat mikdıu1a.n yukarıda ya2'Jllı işler ayn ayrı 
açık eksiltmeye konulmuştur. Kc.şJf ve G&rtnameleri Zabıt ve Muamelll.t MU.. 
dUrlilğU kalanımcle görülebilir. hı.aıe 22/12/941 Pa21a?'tesi gilnU saat 14 de 
Da.imi Encümen~ yapılacak.Ur. Tallblerd.n ilk. teminat maJcbıız veya mek. 
tubları, ihaıle tarihind~n üç gün evvel Beledıye Fen tşltıri MüdıürlUğüne ala. 
oa.'kları fenni eh!!yct ve ~1 yılına aid Tıearet Odası \•eslknlarlle ihale günü 
muayyen saatte Da!ml Encthnende buJunmaıan. (10696> 

Bip icra Memurluğundan: 

Gayri Menkul Satış ilanı 
TUl1k.lye tş Bankası İ9t.a.nbul Şubes ne barçlu Bige.de. Alfı.hlyell Mehmed 

Rüştü veres!l!>inın bu borcu ıçin ıı>ot.oklı olup pa.rayıı çevrilmesine karnr 
verılen Biga t,a.pu.c:unun 9..?8 T. 33 No sın.da kaıyıdlı Blganın örtilce köyün_ 
de Dutluk Oba, Yaylak mcvklınde ş&rketı BerviLlk meuı.rlığ:, garben Ka_ 
raağaç deresi, ş:ınalen Saraycık dere ve Ali bey mer•ası, cenuben Karaa. 
ğaç deresile çevrili 800 dönüm mesaha.da bu.lunrun b!lyük bir ıtarla. 

Muh&mmen ıtıymeti: 2700 J:radır. 

Evsafı: Dalgalı bir araz:d<? kısmen bayır o1an bu tınrlanm heyet.1 ınnu. 
miyesi ıtibarıle !k.l kısınıı aurıldığında cemtı kısmına gelı;n 300 dıinUm 
mikt.a.rıııtl:ıJd arazı dilz ve zlr.aate elveri.şlı! olup kU\'VCi lnba.tı..vesi üç\lncü 
derecede toprağı kumsaldır. :au insımda ı 7 a.h.la.t, 22 dut ve 80 M.ed kara 
ağ111; mevouddur. Ve. d'ğer kısmı iht~va eden 500 dönüm arazi de dalgalı 
olup iQlndle ca.Wı.JC bulunmakta ve halen nwır•a ha.iinde kullanılmakta.dır. 
Bu kl&Elda a.l'".d(; mevcud olmayıp topratJın kuvve! ınbatlyesi dördü:ıcU de. 
reeedecliT. B?rinci ~ısının ceınub rıhetinde b!rer kat yıı.nyaoo yapılmış ç'ft. 
ılık: b!nalaxı vardır. Kerpiçten ıma.l edilerek üızerlerl .l!W'cmld:e futülü ce ha_ 
lerı ha.Mb bir halde bulunan bu bınala.rdan 3 oda ~ ayrıca üzeri sazla 
örtıWU iki ha.Y\'tın ahırı ile taştan imal ed1JnU, ve üzeri kısmen klremıd 
~ kısmen sazla Ol\tUlU bir hayvm ahın da.ha mevcuddur. 

Sat1t; açlk arttırma auutfle yapıLncağından ve ar.ttırma bedeli de pe$n 
olduğundan arttınna1• iştirak edeceklerin muham.ınen kıymetin yüzde 
yed! buçuğu nlsbet!nde pey akçeleri VP'l1Illesı wya mllll bir ban'lmdan te. 
mloot mektubu ifetırmeleri icab eder. Muter~ verırı borçlan satış be. 
dP.l ınıden tıınr~ı edilir. 

Birinci aç* arttırma: 19.'1/9f2 tarihine nı.tttı.ayan Pa:a.ır~si eünü saat 
9 dan 11 re kadar B :ra 1'cra Dairesinde vapılacak birinci aclit a!'tıt.ırmada 
gayri meultuı muhammen kıymet n Yü:rıdi! 75 şinl bulduğu takdırde ıhale 
erli!~. ahı hs.1de aatı~ !Jdncl arttmnaya .tıallıken 10 ııUn temdio edile. 
cektir. 

İkinci açıt a.r.t•ırma: 29/1/942 tarihine rastlayan Perşembe günü ıaat 
9 dan 11 re tadıır yapılac~ oııa.n 1kLnci 6Çik aııttınna sonurua P.1I'i m'!n. 
kııl en tam. art.ııtrana ihale edilecektir, 

200-4 sııyılı ltanunurt bazı maddelerhrt d~n 3690 &ayılı lranunıın 
126 cı maddesine tevfıkan Japılar.alt olan bu 931V.ş 1ç1n hakları tapu ıs.~llile 
sab•t olmayan !potelı:lt alacaklı!ıırıa di~er a!Mcadaranın ve irtifak hakkı sa. 
hlblıerinin satış, salre1e olan ıddfa ve 1ıroz!arını il~n ta.rlh!nden ltiberer. 
15 glln c!nde evıa"ıtı müsb'telerlle birlikte B«a İcra Daı,.es1ne müracaatlan, 
aks! takdirde satış bedeli p!\ylaş:nas•nd.an hariç tutulacakları ve daha fazla 
!z2.hat olmak iı>tevenlerln 22112 '941 tar hnden ilibaren dairede aSllı bu.. 
ıuoooo.k aç.ık arttırma şa:rt.na~!lile safir eV1'81kı tetklic ederek anlıy.araklan 
llfilı olunUT. (94lil3) 

,---------"" ' 
r Yeni neşriyat I 
'-. · ' Bva.zıha yaancdne cAa1ırş~b811enceıkyrbirr Yapı - Bu on t,eş R1kllilt mımııırt 
güzel mn'atlar. fl.ldr ve klllıtlr der • 1 
g.sınLn üçüncü sayısı cıkmı.ştıır. Bu sa. 1 
yıda 8:ıdıii Eri'em, 'l'ahsin öz. Sednd Da.ldllo bilen~er terc.h edilecektir. 
çc~ıaş. M. Turgııt Tekad, pro!e.sör Adreıs: Yenı Postane Cad. Mimar 
L. sue. ŞekQre Nı:tuna ve d ter ta _ '- Vedad Haın No. 213 ~ 
nUlılllış şa.hs:yetkrin itıymetlı yazıla~ ' 

bulu.nmakıtadır. Yapı, her Yeni sayı ile I GLANDO KRAT•N 1 binaz c!ahıı. teklmill etmekte, mımart 1 
ve gti2el san'at.ıar dışında glhıe1 ş.'1r 1 
ve M 'rdyeleri ve gene ~k•eblilert a_ I Ademi iktidarın çaresidir. Reçete 1 
!Aks.dar eden 1azı~n ıçınde topla _ a. ı 
malııtadır. ,._ ıle lcutusu 200 kuruştur. _.,. 

·········································································································· 
Son Posta Matbauı: Yan lı!ul Müdürü: Cevad Fehmi Batkut 

SAHlBİ: A. areın USAKUClL 

İLE SABAH, ÖÖLE ve AKŞAJ 
Her 7emekten sonra cünde ti<: dda muntazaman 

dlşlerinlzt fırQalayınıs.. 

Müsteşarlığından 
Hama. müsteşarlı~ telmlk ta.buru 1'çin ot«no'hU ve tra.ktor maki 

ve ~a:n ve rot ınşaa.tına va.kıt U3ta.lare. ihtiyaç ~ardır. 
Vertlec6k ücret miktarları ynpı~k 1mt.4tıa:ndn. gö.9tereeeklıert e 

yete göre 50.120 lira a.rasındadır. TalJpierin dilekleri ile haı9'a m 
oa:r'l~ına müraca.ntları. c9310> (11054) 

1 renkli 8 harita ve 72 devletin ba.ndıralarile 320 sayfa 

zumlu yanlar ve rnükern.mel bir muhtıra defterile 

• • 

çıktı, Hayat takviminin taldidleri vardır. Aldanmamak için 

adına ve (.Maaırif kitahhanesi) imza.sına dik. 

Urfa Gümruk Muhafaza Kıtası Satınalın 

Komisyonundan 
Mrktan Tutarı 3 7,5 temınatı İhalenın 

Cinsi Kilo Lira K. Lira K. Günü saa 
Odım 600000 240000 1800 29.12.941 Pazartesi san~ 

A - Altı yüz b!n kilo odun 29.12.9-U Pazartesi gtınü saat 10 d.a 
Gihnrük Muhafaza kıt'ası satınalma k~o:ıunda kapalı 
ihale edllece)rtir. 

B - Şartnameyi okumak isteyenler Urfa, Islahiye ve Mardin 
lkıt'alarınd.a. hergiln okuyabilirler. 

c - Talipler teminat akçesi olan 1800 lirayı Ul'fa GUmrUk kıt'ası vem 
sine ya.tırıp vezne m.altbuzlle sart.namenln dBrdUncU maddesinde lt 
dilerinden isten!lea vesa.iklerle b-.rlitte ihale .saatinden bir saat e 
teklif mektubia:-ıoı komlgyona vemıis buhmac11klardır. •1091~ 

7 , . 

1 M~~!l~~!~~~~i~~nd~~~!r~~c~ lecoktir. Talihlerin yedlerindeki bonaervis suretlerini bir mektubı 
la (R.G.) rümuzile 176 po•ta kutusu adresine göndermeleri. 

İstanbul De!lİZ Komutanlığından: 
Yıldırım. motorunda Ucreıtle Ç&laebınlmak ~ bllır n.ot.orcıu 

ih~ç vaniır. 
-"'°' 

ttf.eltlilertıı aşa~ıcm Y'J.2'Jlı ves!Ul.a.rile blı11.kte Kasunpaşad.a bulunan 
tanbul Komutaniığı mak.ne mütehas.sı.s:ığıııa müracaattan. 

ı. - Nü!w cil.uianınuı iki kıt'a sureti. 
2. - ASkerlik terhis vesikasının sureti. 
3. - Qalıo;ıtığı yerlere a.id bonservislıerin sureti. 
4 . _ !Maldni!t.l!k cMotorcuD şehadetnameslnın suretl 
5. - Altt M.ed vesıJca toto~afı. cl117h 

Eskişehir Tayyare Fabrikası 
Direktörlüğünden 

Fabrlka için birinci ve ikinci smıf tesvl.yecl, tornacı. 11.rezeci, eıatttrLk 
ı~ tamılrelsi. saıltçi ve makine ressamı alınacktır. Verilecek günd 
ilk ücret. !3tle':tlıler1n ılanıtlıhıaında. gösOOrecıekleıi muvaHa.kLyet ve knıbl 
1iyetJıne göre a500D kurıuşa ika.dar yüksehııblleoe!ktlr. 

İ.ste'kWıel'ln imtJ.hJ.nda mu.va:ffak olıruı!aın, gelme, gitme yoı masra 
rlle ıbllümum w.ruri ımı:ıısrafie.rınm ken.dlı!ıerln.e aı1Jd o'.duğunun blldirll 
me51 ga"Ckldir. İ.stıeklllerl.n aşa,ğı~a yazılı vıcsıı!!k.1 hamilen dilekı;e 
fabrika genel direktörlüğüne müracaat etmelerl c9568> 

ı. - Nüfus hüviyet cüzdılnı. 
2. - .Aslkeıılı.k vesikn.sı. • 
3. - Emniyet müctürlıüğü.nden tasdikli hüsnüha.'J kağıdı. 
~ - Okul şa.lıa.detruımesl 
5. - wnıa. bonservis. 

o ·tarihte, Hoag..Knng ada& heıMn rJ'!~;~ kadrolarda çalışanlar 
hemen üstünde insan oturmıvan boş ~ muvakkat kııdrolarcfa çalı. 
bır topr&lt pııı.rçasından lbaretl.l Bil! - vaz~etlerı hakkındaki m.ııdde 
ha.re. bu ada sUraUe artan blr ma - ~ ürıten Nafla Vekili bu kadro • 
mure halini 'aldı Bugün orada yedt 1 a Ccretle caııştınlan mülıendf.lile... 
Yll?i bınden fazla b!r nüfus klitlP.si ya ~~k;a:e~~~ temıu. etitl. Mal•ye 
şı)'OI'. Asıl. hayat, Hong.J{oııl' adasın~ a bulwıdu: Muvakka.t 
kıt'a sahillerine karşı duran kena~ın ~urtYet., muvakkat tadto e!ı<P.sen 12 
da ılruru1mu7 olan Vlotorla şe-~d; :Y :va.m et.mey;.:> <!e 3 ayda, 5 ayda, 
toplanmıştır. Bu şeh"rdc gUzel bir li ç1n 8.l~ıı!~esi muhtemel olan işler 
man kurulmu.s bulunuyor L'man fe- • ek . lT. Bu, olabıl!r ki görUle. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 13 Birincikanun 1941 vaziye 
AKTiF PASiF 

na olm.ama.tta beraber, muh t tayfu~ ~am ~eb ~ı olarak 18 ay dahi de. 
fırtıntllanna sahne olur • amma altı ayhk lcedro, 

· d&t. ayda baktı.t b!tmecli, o v.a.m.an 
:tngntere bu ~u. bUyUk emeklerle gene Heyeti Vekllcce o senenin tertibi. 

c:urmuş, omm gündl'.n güne ~şafı ne d.ahıl masraf -.crtıl>lnden kadroya 
içl.n hiç bil' fedakArlıktan çekinme _ almır ve bu ıruret!e bu maddenin hil. 
ınışt.r. vıoto:ıanın karşl:Slnda &ıh de ktbn dalnainde o adam hakkında 
Tsln:shat6ul ıı:.nsabagından baş!ıyan bır muameleye devam o1unn 11 demıryolu, bu kilçlllt mUstem'ekeyi Bu izah.at sonunda ~~Y;· encürne. 
(1000 k.llometze murabbaı bır saho.ı ıç nln!n hazırladığı metln k b 1 edildi 
Oine ballar. Körfezın b r kenarında • a u · 

kurulmuş olan KOWtOO.'l lltaı;abası da Farmoz adasında yer 
mU9teımlekell1Il bır nevı kenar \'lü"OŞU. 
nu t~l eder. Bugün Japonların el. deprewıı" 
lerirte düşmüş bulunan Kowlıoon nnıs · ıı 
temlekooin en mamur ve hep k bar : Tıokyo, 17 (A.A.) - Bu aabnh 
larla dolu b r parça ını teşkU rder. saat 4.30 da Formose adas• cenu.. 
Ja.poııla.rnı bu nokt vı e·e geçırml'lerl bunda şiddetli yer depremi olmuş.. 
tırurıoo ıs'.mdirl ı bütün l m n on n Ol> tur. F ormose rasathanesi sarsntı 
p,~ tes atında bu'uooyor d 0 rıc i · K · k" .. k 
·n~.tl.r. sade 1 m n değ l, b zza• mu.•( md ew ez nı.n a~ı . oyu. ya . ınındc ol 
tenılalcenln ged ğ o an Victor ehrl ugunu bıldirmıştır. Şundıyc kadar 
de tehdld altındadır. L m d bnn. 180 ölü. 77 ağıT ve 97 hafif yaralı 
van gemıler iç n ka<:m çarel r n a. vardır. 612 ev tamnm,.n yrlcılmı ... 
nı.maktan b3şka ap ac k ) O'lttur. 918 ev de tehlikeli surette hasara 
N)~ tng z b hr Y b rad.:, kil. uğramı tıT, 
çUk çapta da o sa. b r hay kurb n Tokyo, 17 (A.A.) Resmen 
\ rm görtinlboT. bildiriliyor: 

1nıpar.a.torluk, H~ng.Ko~ıy::ın':1~ Bu snba:h Formose adasında vu. 
tadar mllda:a :::: namına ve b r ku'bulan zelzele neticesinde 1 'lO kişi 
nu b ~ ba~ Ja~o~ hareketi rini güç_ ölmüş, 164 kişi yaralanmıştır. Mu. 
!>Akını:: ~ d le yapacaktır. Fakat. vasala yolları bilhasaa şimendifer 
le$ nn il ~~·~ :ı-inde bu müd.af.aa... hattı hasara uğyamııttr. 
buıü11k _ ... _. oV 

Kaaa: 
Mtm: safi kUogram '12.605.372 

Banıı:not. • • • • 
Ufaklık • · • • 

Dahildeki muhablrlerı 

Tilrk lirası • · • • • • 
Hartı:t.eld mulıibirler: 

Altın: San kll\lgram 9.441,033 
Altına tahvili kıt.bil aerbest dö-

vizler • • • • · • • . · • 
Diğer dövizler •e borçlu Klıruıı 

balclyelerl • • · • • • • • • 
naatne tahvilleri; 

Deruhte edllen evrakı nakdiye 

tarşıhğı • · • • · · · · · 
Kanunun 6-1 inci ma1delcrlne 
tevfikan Hazine tarafından vlk1 
tediyat 

senedat Cüıdanı: 
Ticarl Senetler . • . 

Eı;ham ve tahvttlt cürclanı: 
< Deruhte edilen evrakı nakd1-

A c yenin karşılıltı ıısham "le 
c tah,-tlAt <itibari kıyme le> 

B ( serbest Esham ve T.alwll~t: 

Avanslar: 
Altın ve dBvlz tlzerlnl' avans 
Tuhv!lt\t l\zerlne a vıı.ns 
Ha7.lneve kı!la v1\dell avans 
Hazineve 3850 Nn. lu kanuna göre 
açılan altın karşılık11 avans 
ntsseda.rlar: • • • • 
Muht.elif: • • • • • • 

102.124.264.571 
Lira 

Ura 
• 13.225.866.50 

• 556.761.301 115.906.892.37 

• 245.514.80 245.51UO 
-ı 

Lra 13.279.567 .90 

• -.-
• 57.096.951.97 70.376.519.87 

Lra 158.748.563.-

• 21.764 266- 136 984.297.-

L•rıı 297.4.06.916 39 297.406.916.39 

Lira 45.225 041 93 
il R 996.45411 54.221.496.64 . 

Lira 4 3cıı; s.ı 

" 7.eoıı G9o-
• -.-
.. 167 500 000.- 17'i 31~ 5R'i 5.t 

4 500.000--

1. 
14 904.135 7ı; 

Td.iin 869 859 35il.3Fi 

Sermaye 
thttyat akçeei: 

Adi ve fevkalAde • • • • • • • 
Hususi . • • · • • • 

Teda'fiildf!kl banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiJe 
Kanunun 6 _ 8 inci m&.ddelerln• 
tevfikan Hazine tarafından vatı 

tedlyat • • • • 
Deruhte edU~n evrak\ n&kdiye 
bakiyesi 
Karşılı#ı tama.men altın olarak 
Ulveten tedavüle vazedilen • . • 
Reeskont tnukab1ll 11Aveten teda. 
ville vazedilen • . • • • · • • 
Razlneye yap1lan altın karşılıklı 
avamı mutablll 3902 No. lu k&nun 
mucibince 11Aveten tedaville vaze.. 

dilen • • • • • • • 
MF.vnnAT: 

Tilr)t T,IT"ft~ 

Attın: San kilogram 877,150 

3850 No. ıu kamın:\ ı:-lire harlneye 
a~ıhn 3vamı mok:ıbltl tt>vdl oı... 
nan alt•nlar: 
Safi kilogram 55 541,930 

Döviz Tnahl1ü<lata: 
Altına tnh\'1.ll \:abıl dövizler 
Ol{:l'l' dövizler ve alıı.caklı Klirins 
bakiyeleri 
Muhtelif . . . . . . . . . 

Llra .. 
Lira 

• 
Lira 

> 

• 

" 
Lira 

.. 

7.822 019.15 
6.000.000 . 

158.74.8.563.-

:ll.764.266.-

136.984.297. 

17.000.000,-

250.000,000,-

111.500 000 -

86.304.317 .77 
1.233.782.03 

'78 124.167.90 

23.655 617 .48 

Yf!ltikn 

1 T--u 1938 tarlhiadea itibaren: btoııto haclcll ı;\ t aHıa kerlae •r.r.m " ı 

515.484.297 ...... 

87.538.099 ... 

78.12U6'7.9' 

23.655.61'1 fi 
136.235.157·°' 

86!>.859.358-'' 


