
!!ALKIN GÖZÜ 

!!ALKIN KULAGI 

!!ALKIN DiLi ..,, 
..,Sene 12 - No. 4059 Yazı itleri telefonu: 20203 

idare itleri telefonuı 20203 SALI 18 IKINC1TEŞRIN 1941 F'ıatı • lı:tmat 

Bu sabahki 
haberler 

91!11 ___ _..Pl'!IJ. 
Vitiya göre: 

.._oskova 
mldalaa 
hattında 

bir nokta 
rarıı11ı,, 

1 
.. 'Vlfı. 11 <A.A.> - Arazmin donma.1 

lidd ba.slMıııa&ı fbc}r~e muharebeler 
e.ln1 &rtll'mlftır. 

kareliden Doneıtız havusın.a tad&r = cet.1n muharebe!er cereyan etmek.. 
il', 

..:r11n ve Moskova muharebelerin 
etı haküında mllttehld bulunmak

~rlar. Muharebeler bilhassa Mosko. 
.: .... Ceı>hesinde çat a4'ır b.ir ~kll al. 
-•r. 
e,t Etuısı..r Almanlarıı. Kallnin üzerine •e ır t~ bulunmakta olduklanlll 
lıôı.o~us cenahını oevirmee iatediltlerlni 
-.urıJlekt.edirler. 
to., 'lloat.ova rad7c>au Almanlann Mo&
,_ a •Udataa hatıtuıın bir kılmlDl 
.... ~ll oldUklannı ve :Uosltova renu.. 
;.,_~ Tul&da RuWnıı arazi te~et... 
-~nı b~ir. 
n~Hde Pin ve Alman orclıl&n 
~ haretıete devam etmektedirler. 
lfıt!lerlin radYOSU M:ercin zaptını bildi. 
lfnı en Ka~:vanm tarşıaına ,.-elindL 

t> tebartıa eWrmettedlr. 
~ M. B. Kercln saptlle Rostof ve 
~rotr Jflnanlannm artlllt fark De 
ılllett en İlltılbatlan tatmadıtmı bUcl!r. 

edlr. ------
Bu sabahki Sovyet 

resmi tebliği 
•~: <A.A.> - Bu sabahki 

l • 

~~ Dıuharebe tekmil 
nıfştir, liddet.ıe devam et. 

Muharebeler b% 
linde ve cepb • assa Kallnln b61P
Getu ,_ enın cenUb babamda şı<L 

O""'UŞtur. 

Su sab_a_h_L,_o_n_d-ra harb 

vaziyetini nasıl 
görüyor? 

l§~~~==lo 
1'4İIO'AS - k 111 • 

50 , .. 
~ -

Almanlar wafınduı sapWDen Kert Jlmam De Kırlllllll T&DJetini 
p.terlr laaılia 

Alman tebliği 

Kerç şelılr 
we ıımanı 
zaptedlldl 
Kırımda ahnan 
esirlerin sayısı 

100 binden fazla 
Düşman Kerç 

boğazından askerini 
çekerken ağır 

zayiat verdi 

Berlin 17 (A.A.> - Alınan ordalAn 
başkuman<l.anl~nm t~l.ğı: 

AJman w Rumen tuvvederl bazı 

Almanlar 
Busyada 

BtilJd idare 
kuruyorlar 

elddetll muharebelerden sor.r& Kero re 
hir ve ]iDlaDlDl zaptetml.fle:"dir. Kırım 
---ft~..nnm dojıı kıamı şimdi ta - D N B ;,-...----- ı ktadır -· -..r1ın 17 <AA> - . • : mam e1i!D13de bu uwna · ~ - ._ 

en talt1b ve yarma hareke ı es _ Fiibrer. Almaın kU'VV'etlerl tarafın. ::1U:: alınan esirler bu arada 100 dan iSAi edilen ve hlllıhazırdl mu -
bin kişiye yü1tselnı.ştir. harebe erin ıüb~ bulduJu dolu 

D(lşmıUl. kara muharebelerinde ut. topra.'ldarında mUlıld ld.arelerln te.sL 
radı.Aı kanlı zııy•aıtt.:ın maada, :S:rorç slnl emretınI.ttlr. 
botazı yollle kuvvetJerln! ieriyf cek - Bu idarelerin esaslı vardfelerlnin 
mele ~şebbüsünde de atatYYır a:f;.~~~er- başında mnuml lsaylş!n muruıt.aaası 
mlştir Savas ve avcı - ha ....... temi 
dt>n ~Ureikık~ ehemmtYetli t~ııer. ve hdkın yıa.t .lil••lıy&.Qlo.rını n 

Japonya Başvekil doktor 
Amerika De Refik Saııdam d .. 
anlaşmak ~ un 
lçla 3 şart Mersine hareket etti 
ko,aror 

Japon Başveki] ile 
Hariciye Nazırının 
nutukları ve akisleri 

Japonya, kat'i ve 
azimkar bir tJazi yet 
almak zaruretinde 

Tokyo, 11 CA..A.) - Batvekll g~ne. 
n.l Tojo, A,ya.n mecllalnde Japon ve 
Amer.fkan münasebetJeri hakıltında 
~ı beyanatta, Japonya ile &ne_ 
riılta arasında yapılan müzakerelerin 
netlcesinl te&tirmelıı :ıllç olac:aiını 
~lf w sözlerine f6yle devam et_ 
mJttlr: ... 

Yaflnctonla. müaa.terelere tekrar 
ba.flMDKJ& Japonyl fu maılıadlan 

11Mmiifttlr: 
l - Çin nizamının üçüncü b!r dev. 

Set tıaralından lll.161 edilmesi tefeb -
bflalerinl bertaraf etmek. 

2 - Yabancı devletlerin Japonya. 
J& lıarfı girJttiklerl meısell ekonomik 
ablUka gibi dii§lllancl hlreketlerl 
tasflye etmek ve norm&l etonomlk 
mün.a.set>et.ıeri yeniden kurmak. 

3 - /m'Upıa. haminin Uzaqarlta ya 
yılmaama her türlü vasıtalarla ml -
nı olm.A.k. 
Mançtıkuo'da lnkl.şaflardan bahse -

i
den Tojo, şunu söylemiştir: 

(Devamı 5 tncı sayfada) 

~ 

:bd :fazilet 
ntlmunesl 

Yolda 200 liralık saat 
bulan fakir talebe, 

bunun sahibinden 
hediye kabul etmiyor 

Başvekil, Milli Şef, Meclis Reisi, 
Mareşal, Vekiller, meb'uslar 

tarafından uğurlandı 

Saraçoğlunun Başvekil Vekaleti yüksek 
tasdika iktiran etti 

Anlkara 17 CA.A.) - Başv!kil dot.. 
tor Refik Bayd&m mezunlyet.lerinl ıe. 
çirmek üzenı yan arıncu huııusl ka w 
müdürleri ve yaverleri oldutu halde 
bugiln saat 18/20 de huaus1 bır trenle 
l\ılersiDe g,t.mışterdlr. 

Başvekillm.aı uturlamaC üzere pr 
meraslm salonunda İcra Vekilleri He_ 
yeti azal&rile, B. M. Mecllai ttlı ve _ 
kıllerl, C. H. Part.iai Genel Sekretel 
ve Parti umum! meı1cea heyeti au • .rı, 
Parti Meclis trr'JPU ve mtlatakll it'UP 
reial ve ualan, eski :Ullll Müdafaa, Mü 
nablAıt ve tıı:.tıaad V!!klUerl, meb'uelar, 
Devlet ŞQraaı, Dlv~nı :Uuhaaebat ve 
temyiz mahtemeai re1'1erile temy!s ba' 

müddeiumumisi, CUmhurre sl!ti umu.. 
ml lltbi ve huaust kalem mlldürll. Ge. 
nel Kurmay iltlncl balkanı, Bar~ 
VekAletl umumi ttAtıbl n muaYini. 
Oeoel Kurmay ft Milli Müdafaa Ve • 
if.letleri Ue d!ler v~!etler, mtteue.. 
eeler ertlnı. Ankar:ı vali ve beledi19 
reisi, Ba.şvekAlet mflltetar muavin " 
Başvekllet dairesi mtldUrler!, BuıQ 
müm..Werl, Ankar" melites komu • 
tanı w emni;Vet direlttôrll haalr bulun. 
ınKta idiler. 

Bart!Cltet aaa tinden biraır: 6nce Bat. 
veılı:ll doktor Renk saydam, B. X. 118' 
llal Relal AbdWhaüt Renda ve Oeael 

(Deftml S inci •rlada) 

Beyaz ekmek mi, 
esmer ekmek mi? 

-
Kepekli ekmek sulh 

devirlerinde de yenmeli 
,,,., 

Kendilerine güvenilir ilim adamlan tagırsa 
hastalıklannı bir kenara bırakın, kanser gib • 

damarda kan pıhblaşması gibi illetleri de 
beyaz ekmekle alakadar buluyorlar 

Yazan: Profesör doktor Sadi Irmak 
(Ba pyanı clikkaı makaleyi bacün 3il ncil l&J'famuda •ku7acakauus) 

._ .... ..-.-..... -....... ----·----·-·---·-····· ... ·······················-
~ Ü;,ndra, 18 CA.A.) - Sovyet Rusya. 
'1!1 haı'b vwılye.tı lıakkında tAı.ıU.t 
Ge atrla.ınlftır. Ruslar Tuıa bölgesin_ 
~. nıuvattatklyet kazıun~ görfinüyor_ 

dli'Jlll1Ulın asker topluluklarına. nak - et.ms iti bulunmakt.edır. 
tiye kollanna V" biUıaııaa Moskova : İşgal altındaki topraklarda. ,kuru. • • • • .. .. 
Vologda etrafın•hkl kesimlerde •. Jıa . ıacak mü'tl idare blr Aiman nazırı- Saatın •ahıbı gencın butun 

Ekmek sıkıntısı 
devam ediyor ırlevdanlanns. dPmd',.yollarına şıddetlı nın emri a.ıt.ında bulunacaktır. tah•il müddetince lcitablarını 

taarruzlar yapmışlar ır. al hh"".:I l J" 
llı"oskov.ı ve ı..entnsrad Führer bu malaıadla, Alman dev - mayı taa uu ey e ı 

Diin cece • ,, .. ...5.·-' ~n bu mıntakad:ı birkaç gün_ 
)o rı mukıaıbil hücumla.rd-a• bulunu_ 
~ardı Alman -ar Kerç'.n Işgal.nl bl! 
Cetı ikten sonra KafkasY .. !Ya geçe bile
~ erı haatkında övlinnıekted re!'. 

ısrar bombardım•:m edilmiştir. ıet nazın Alfred Rosenbergl ..._._.a 
Ba"Susl tebllt işgal altmd.akl topraklar nazırlı.tına 

Berlln 17 CA.AJ - Alnıan ordulen ve Gaıuleiter Dr. Alfred Meyer'i de, 
baŞ!tumandıanl'ıtıııın hususi teb1 .ği: 

(Devamı 5 lnd sayfada) (Devamı ıs inci sa1fada) 

~ tıün evvel, bir mekteb tale _ 

=b:~aı:~ ~~=:de tn:ac!:! Beyoğlu, Fatih, Eminönü ve 
ettitlni, 68.hiblnın selip alma.ic üzere 8 •k k •ı 

lllncrad'ta muharei:>el r ş.ddetlldir. 
ıı!ll.&lar iki 8.")'ldanberl .Alınanların e 
ı.ı-: bulunan bazı l t?rlerl geri al_ 

l'dır. 

C General dlJor ki ::ı 

Bilinen tek şey : 
harb devam edecek 

= ~~~ı~:ı s:::ıı:~~1;:: eşı taş azalarına ven en un 
;:nı!:uN!~~eo':1~Y:!rı:!: miktarı günde 225 çuval arbnld 
a!ddir. Gazetemizde llA.nı ıören Na. 
hid Kulen, 16tanbul erkek lisesine gi_ Birkaç tıündenherl şehıimizln muh. ---=------=-========~ 
derelt 9 uncu sını! talebesinden 1585 telif semtlerinde g3rtılen ekmek mm 
numaralı Hüsaniettln Tiryalı:ioilu a_ tısı diln de devam etmlltjr. Dün ~ 
dmda.ki aaatl bulan de!J.k3nlıyı gör _ fırınlarda haLlt saatlerce ekmek almak 
müŞt(lr. Bu faztl&tli talebe, saa.tln an_ üzere beldem~. ha.tt4 bir kısım halk 

Biri beyaz, diğeri 
siyah olan ikizler Ruzvelt Japon 

murahhası ile bir 
,saat törüştü 

nesinde mahfuz oldutunu s!!y~. fazla i7Jdiham karşıııında ekmek ala _ 
Nahid Kulen'! evine ııötUrmUştür. Saa mıy8-,l'ak evlerine dönmUşt.Ur. Ekmek 
tin kendisine lad"?sinden sonra, Nahid sıkıntı& kareısmda all.'kadarlar dün 

(Devamı ıs inci sayfada) yeni tedbirler almışlar, fırınlar da 

ll...=-tıton, 18 <A.A.> - Reisicümbur • - •• ·hver ı·se çek·tmı·yor ~~ dtın Japonyauın ıevu1lde Amerıka yoruyor, mı ı , 
~e;,.~ Kurusuyu kabul etmiŞ ve • 0 • d - - e Ve durulan yol tcır.--;1e bir saatten fazla görüşmüş.. beklıyor. zerın e yurun n 
~ il~11:ı:1v~a~:~nc0s':,~~ iki tarafı jster istemez birbirile çalıştıracaktır 
0~ ~nıura hazır bulunmuşlardır. y a • Emekli general K. D. 

et ı. ~ halcl>ında malilın.at e_ az n. 
~ta ~ l'&zetec!lere verdlt! be. Bir~ Amerika hilkQmeti Ayan taşımakta Jdl. Yalqu, torpillf!nmeıln. 
~ ~ 11 Hull bunun ılk iÖ- mecliaınden sonra meb'uaan mect1ı1Dln den sonra au llatünde bldıtı uzunca 
~ "- etinde oldutuno . ve ~ de 194 muhalif nye .u.rfl 2l:Z reyle b1.. müddet zarfında bu mUrettab&tın btL 

tltteıı bedbıntll: ttıhan ıe:n valrıt.ilı w.r nııt tanunwıun tı\dillne aid kanun yut blr ır.1111unın kurtarılabtlm!t o._ 
bulun.dutunu aöyJem!ıtir. pro~eeinl kabul ettltı 13 tklncılefrin dutu söylenmektedir. Alm~n . drn.zaltı. 

l d 
- tıntınWı aktanıı Alman dentzaıtııan, ıarmın, Arc RoyAlln refa•utındelu dl_ 

ı .... on ra Amerikamn !eıa1tatınd• <liaer iki harb ıemui bu.. ıer iki ııarb ıe:nısın1 de, ayrıca tor_ 
-..POIJ ·ı tundutu halde CebelUıtW.rlktan Atlas piller iaabet ettirmek S'ıretlle haı:.ara 

• 1 8 uyuşamıyaca• Qkyanuauna dotru aeyret.mekte olan utratmıı 01duklatı bı&n hUEusl Mihver 

1 n ta 
.. . ve şimdi.ye xactar blr1taç defa batml_ t.aynaAdarından b.ldirilm ŞS'" de bu 

l....-: 1 hmtn adıyor dıtı llAn edilen tnıııliır: donanmasına buamta heutız resmı blr haber yoktur. 
ltı~ 

18 
menaub Arc Roya1 tayyare ıem ıılııt Bu ı..nata göre ıki vahim h~ıse 

~il ~r CA..A.) -- U-zatıarktan torpillem!Şlerdlr. yani Birleşik Amcr:u bltaraı:ı~ h. 
-~. ler hiç de emniyet.baht :ın1uızıer bu ieal·Yl yedete alarak nununun tada! Je sanki buna cevab 
~ ~ bir ıımana iötUrmeA~ ve bu suretle verllıyorm\lf ve kanumm tadi!ml mllın.. 
"ıı .\ıtıe llıahanu Japonya ile Birle_ kurtarmak& ı;aıışınışlarSA da bura kün kılan 18 re1ııt. ekseriyetin Bir_ Hırsızın birini mantar tabancaslle 
~ ll~anın an!aşabileceklerlni muvaffak olam!lmışlrdır ve gemi tor_ !eşik Amerika hUkflmetın.n beklemek. korkııtuP ~ırdılar. 
~~ laerın ~lr. Qünkü Japonya t.P-1 darbcs n. m~ ~ k ~ ı:~~ı;\:S~! te olduğu neticeyi tam manasıle .fade _ Gazetelerden _ 
h.. ~"'1lrı .. _ de hlk.m yet te3ls etmek kadar suyun yUz n et a ' ru,yalln edemiyecek bir keyfiyet o!dutu teba. 

--.n -~- ertesi sabah bat.mış ır. ., H"ıt> • t d ' n -· .. -r etmemektedir. tnırUi.zl in en bilY. (la.l rüz ettirilmek isteniyormuş iibi Arc - l;w ın.an man ar an 
ile ~ha. •l1'8t mahafl.11 Çine karşı fazla rC:.nt iki bl tı Royalin batırılması avnı güne rastla. korkcu mı? 
'~~ deva.nı ettikçe Jcponya rdı ve büYUık e mış ve bu sebeble 13 tklnclteşrln günü, - Ne diyor.an birader, yİi· 

• •catı f!krını beslem.ek :_liık olan bu [ lçlnde yaşadıt,mız harbin eıı önemll reöine bile iner! 
32 

mU olup :ıo • ~vamı 6 neı 1ayfacla) • 

fazla ekmelt çıkartmışlardır. Pakat bir 
kaç tründenberl mUşkülAtJa ekmek alan 
halk bir günlUk lhtlyacmdan fazla et.. 1 
met almak Latedlti içl!l ç•anlan eıc_ 
medtler ihtiyacı karşılamamıştır. Dün 
bütün fırınlar oot sıkı bir ~kilde tef 
tiş olunmuş. her fırına memurlar kc 
nulmuştur. 

Vall ve belediye reisi doktor L\ltfi Kır. 
dar dün sabahtan aqama tadar ek. 
meık mesele6ile mewul olmuştur. Vali 
sabahleyin ekmek darlıtı •&.11len L 
mlnöoü, Fa.tUı, Be:votlu ve Jktiittae 
mıntaacalarmı "e:ıımlş, fırınları teftiş 
etmiş ve kaymalı.amlar!a temaslarda 
bulunmuttur. Bundan ıııonra Toprak 
Mahlulleri Oflııinde valinin rlyaaetlnde 
alltad&ıl'lann t$lraldle bir tnplantı 
yapılmış, un te-natı hakkında alına _ 
calt yeni tedbirler kararlaştınlmı.ftır. 

Vali bundan sonra villyete selerek 
vali ve belediye. reıs muavınlerlnl da. 
vet et.mlş, ekmek meseleaını hal iç n 
alman tedbirleri.-ı tatbiki hususuna 
keııdllerıne cllr&t.if vermiştir. 

Al!t,kadarlarca yapılıı.n tetkikler ı. _ 
nunda sayfiye yerlerınden halkın şeh. 
re dönmesi ve bu suretle merlııe?ıde 
nUfUsun artmasının da ekmek aıkm. 
tısına sebeb oldut•.ı anlaşılmıştır. 
,Yaz mevsimi b.:ışlnt gıcında halkı:ı 
mühim bir kısmı sayfiye yerlerine ıııt. 

{Devamı 6 ncı ııayfıub) 



2 Sayfa 

r Hergün 
Uzak şark için 
Yapılan pazarlık 

~---_.ı;;..ııu-em Uıaklıp) 

~ Be simli llla.kale: 

J apon meclisi aabınız.lıkla bek.. 
lenen toplant.aını yaptığı gibi 

Japon Başvekili de çok ehemmi -
yelli olacağı peşinden tahmin edi. 
len nutkunu söyledi. 

Gelen telgraflarda toplantının 
pek hararetü o:augundnn bahis 
yoktur, Başvekilin dili de pek yu.. 
muşak olmuştur. Nutkuna uzia~ak 
:istıyen bir odamın sözleridir, deni
lebılir. Fe:ı.a~ ıstedrklerınden hiç cle
ğilae brr kısmını al oilme.k prtile. 

Japıon Ba~ekili hülasaten 8iyor 
ki: 

- uBiz BUlhe au:samış bir nu11e
tiz, sulh içinde ya~amak istiyoruz, 
fak at yaşamak için muhtaç olduğu. 
muz asgarl tartlar bize verilmeli • 

SON POSTA 

Kabiliyetini kafi gören insan aldanır 

dir·» fns:ın maddi veya maneVI her sahada malik oldutu muhtelif kablll>et. Maddi veya manevi malik oldutum11z kabUl1eUerl hlcblr uman ktlfi bul. 
Ja;:ponv.nnın ya""mak irin ınuh- lerln her birini dlmağınm ancak bir hüceyl'('sl Ue fdare e<ler, kablliyetlerlnln mamalı, dalma bir ml.ldar daha artırmaya çalışmalıyız, bunun Jçln )'apa. 

kinciteşrin 18 

r 

1 

Sabahtan Sabaha: 

Bir edebıgat 
Vazifesi 

~-- Burhan Cahid _ 

D ostlarundan birin.in genç kıza 
Amerıkan kole1inde okuyor. 

Lise kısmında.. geçen gün z:yaret.. 
lerine gİtmi;tirn. Babası dedi ki: 

- Bizim kız artık )'\lksek edebi .. 
yat derslerine ba~a.dı. Bu hafta 
edebiyat hocalan mühim bir vnnfe 
vermiş. 

Alaka gö terdim: 
- Nasıl vazife bu) 
- Moli&'in Tartufe eserini ter .. 

cüme edenleııduı Ahmed Vefik 
paşa ile Ziya ~şanın tercümeleri 
arasında mukıcyeıse }apmak. 

-Yali 
Hayretimden cemret alan doe.

tum güldü: 
- Nasıl yüksek edebiyat değil 

mi? Yalnız hocaları inr af ebni11, bu 
mukayesenrn Mnoa.rif Vekaleti tara

I fından neşredilen aylık tercüme 
mecmuav.aıdaki örnekten ilham alın 

.1- ,..... ır sayısı maddeten ve n;ı.a.nen mütekamil bir insan olup olnuuh.hna ll'Cire nl. etmua 5"Y dlmaf;ınm:m uykuda bulunan hüceyrelerlnilcn bir kısmını da. 
ıtaç olduğu bu asgari ~artlann ne hayct birkaç dllzilnc arnsınd:ı. detfslr, halbuki insan dlmatının malik ol. ha uyandırmaya ~alışmaktan ibarettir. Bu da ancak madde snhasınd vil. ma"Tnl tevsiye etmiş. 
olduğunu bni:roruz, esasen Japon duğo hüce)Telerln miktarı mityarlarla sayılır. cud egzcrslsi dlınait ı.-nhasında kafa epersisi ile milmkündilr. Tercüme mecmuasında böyle bir 
Başı. eıkili de aaklamlyarak birer bi-, ···········-··00

·-·-·-·---····•••••••••••••····----- -·-······•••••••••00 •~•••••••••••• 00"00•••••00••••••••••••••••00 ••••••••••• .. •••• .. •···-···-·-·" mukayese yapıldığını hatırlam ştım. 

rer_sa_y;;:;i ve iktısadi ablukadan 1 rl e 1.· r t:.ot~.. e r e r .- J ~~=~:m~:y~n::b~~ay:;t;!:1m~is: 
d dım. Taze Türk edt"biyntını bHe kurtulm k, Çin seferini Japon :-

le~rine ~~ ~~ak ~i~~ ~--------~~~-----------------------------------~~~~~~~~~~~~=~ hn~e~~~li~ t~eb~ninTn~ Asyada Alman.ltal;an.Japon pak "' tufe'i ve onun Ziya paşa ve Ahmed 

tında tcıSbitcdildiğitckildeycnibir ou··n mahkOm Fı .. at mu .. rakabe komı·syonu r "Vefik paşagibinğdah üslub sahibi 
nizam J..."UJ'nla!Jt. O} Ur m U? ı Türk klasikleri kaleminden yapıl .. 

Ne çare ki, Amerika. haylr yal- 1 t k•t mış tercümesini nasıl knVTıyııcağıııl 
n z Amerika değil bütün Anglo • Q an ve ev 1 t f • ti keStirunedim. Eğer lise proğram .. e la arının aynen Bu Zavallı San'atkaAra , larında garh ve §ark klasikleri halv 
.;)·~=;e:1:~~a.!~~n lı:nf~;!k~~~ 1 ed·ııen muhtek·ırler 1 kında talebeye fikir venniye d~r 

ak Yar ~ım etmeliyiz bir kayıd varsa bu dıı.hn sade şe\ıJ.. kendi menfaatlerme uygun bulm ı 

t tb • k k d • de enlatıfoıbilir. Böyle bir tercüme 
t n 90'k uzaktir. ı..: s· ·k J · t ·· a 1 ın a arar ver ı Teessürle habt•ı· aldık ki, balk mukayesesi yapmakla Molierei an.. A-....ıı0...5alkson ulemi jsti'yıor ~ ır ı tua ve tıcarc muıa • lmacl h k 

·~· salıne:sinln 55 :;ıllık eınt•ktarı, meş. 1 lnmamn irn1kiiru o tğı mu B .. 
Çin adcıri hiç bitmeden sürüp git- viri evinin kiraıını artırdığın- hur Kemal Baba, nç,hasta ve ıefil kalktır. Böyle bir karsılaııtırma be} .. 
ain Japonyayı zayıf dü.şurdükc;e dan 490 lira para cezasına bir vulyette, evinde her tilrlil 'ki ünivıe.nsitede yıapılabiHr. Ci:ınkÜ 
d~n. sonra bu 1~a vkrırı .~.e~~· çarptırıldı Bugünkü şartlar müvacehesinde, et yardımdan mahrum 01arnk yat - mesleki tedırisat buna müsaiddi-r. 
Japon)'B a:iynsoten o ugu gr ı ı - maktadır. Li~e vcrilece'k cdebivaıt dersi ede .. 
lısaden de ebediyen abiuka altımlnı Ml:li !korunma davalarına OOkan fİatfarına zam şöyle dursun, bilakis Kemal &ba, buglln ortaoyu • b•ı ....;;""'.,.,..,leri a"'"'rd ecl~cck ö}çüJ"i ve 

·d k • · A 1 nunan ve hılfıat sahnr~lnln l'D ........ ~~ J • kalsın, en ı çe en.sm. k ng ~ - sıYtı 2 nci ceza mAıhkemesi yeniden faatların indirilmesi icab etmek""ed"ır yaşlı ınumessııidir, ss sene tıııara. ınde rzahlaro.an ileri sntmf'!mf'1i~ir· 
S ooon ticaretinin servet aynag nı b r ço'k ihtikar dav.asının duruşma. - ' sıla sahneye hizmet etmiştir. Bu.. Ben bu kanaatteyim. Herhalde ho .. 
teıı'hll eden 400 mi yonluk. Çin pa. s.m yapmış ır. Bu da.valar şunlar .. Epey bir müddettenıberl İstanbul fında oa~ı hn.fvanla.nn tıatlannda gün onan bir lokm:ı ekmekten, rn. r.afarı olan do<1lum Faruk Nafı7 te-
z.arı, Çin toprak ser~e~len, Fcle - dır: ılıalkını meşgul eden ve birçok mu..11.. lblr yü.kse me olın:.d:ğı halde yapağı kacak odundan, 1~ecek 11üçtnn leıbdinin idraıtc seviyesini tarrtmı!J 
menk müsteımlekeler.ının hududsuz İktıs:'d ve tıcaret müşa.virl Fnzıl, tekir~erln de ,uzumsuz yere keseleri - ve ~rl ıııa.ıtıan çıcf& yükselmlştır. Bu m::ıhnım olarak, ölümü beldeylşl ola<-"ak. 
zengmliklcri ebedi bır '\urette baıı- Alem.darda Eınlnsiruın ma.lı1lla:Jn - ne tılr hnyU gn~u kA.r temin e. vaziyet karşısında. et f"ıat.ların.da t>.r yürekler acısı blr faciadır. Bele • Fa.kat 'bu. avni derecedeki 1i<1e .. 
ka türlü teminat alttna alınnmezl~r. dekı evmln kımsını yükseltmek iste. den et mesele.si tlaıkkındıı. yeniden e. tezttyıiid rleğll, lhat.tft. bı.r tenakus mev dlyemlzln bu san•atk5.r hcmşcrisi. lcrde tath"k edilirsıe müsbet netice 
Eğ~ Japonya geni leme emell~nn- m~, lhtlkA.r suçuntl1n a.dlll eye ver 1- sas.tı !kararlar aJınmı.ştır. Dün topla. zuuıbıhs cll bl ir. Bu vaziyet. .karşısın- :!z~;:::r~t::1ıı~cc:~:!n~~~ ;:ı~~z: alınacağını zımnctmem. 
den vazgeçecek olunın ken-~e m. lr. Yrpı ::ı.n duruşna->ı .sonunda nıan Fi~t. Müraka'be Komisyonu top - da komisyon, bugünkü nnr-kın tama. yettc bıra1'mamahyız. / c / 
ilctıaad sahas nda bazı kola) l•~ ar suç ~t. o arak, Fazıl 49() lira p~ra lantısırul.a et meseleıslle al~kadar kim m. e t •:b :k edlJrnesi .çın lüzumlu ıba_ Ol ıp c23uc/taıı. ahi.J, 
göstcnl h.hr, ful.at bu kolay} ldnr ce-zasına ~\im ecırmıştır. ıse.er tekrar dlnlenlmlştir. Yapılaın zı tedbirlerin nlınmasına karar ver. . ur mu. 
h"ç b'r zaman Japonyayı kuıvveıt -, 6lı1kcı4de füJoet.;ı ıne caddesinde l ttiroz'lar; son ıgUnlerde canlı tlay _ m!.ştlr. MeıılxıJındakl allım sn:tım ar \..._ J 
,1 .. nıdirccdt mlkyasa götürülemez. bafttkıC Emın &ı~r ıteyo..z peyn.r lhti. varuarın n..sbeten ~ gelıneaı. ve An. l lron.trol edilecek.tir. A.ynl zamandn -------------"' 

l iki tarafın karıılı}dı IJl~n- kArı y wş, e.d..i ~ verilert'k du .lk:ı.ru, İ..:Jnr g-lbl şehtrıler!n de İs"tan. M~ iki. satışlt'Lrın şUahen 'z li3esiıde 
aat ennı '-' . . bl ükkO. · · ·· 

Lastik ve şos :>nların 
kavaflara tevzii i 

tanzim e ildi 
f l · basit hafla.rina indıre. r ı.s sonuwt ı 25 ll'-' para c zası 

1 

bu. un ıst.h'.il:k etmekte o!duğu mal - y.apı'.:mruıının da önüne .geçi.mesı diL 

k hulasa ed · kt ta o. verm&ı--1 ve 7 gün mliddetle d - lan çekmekte o.mnsı etra!!mda fDp. ~nu:muş ve her ce!eb ve t.optancıya t ı b de t ı 
re] hılJVekılı dun soyledrği nu- n.n. eddl kitr aJtdlıl alınmıştır. l.ın.maktadır. Zira bugün İsta.nbulun taıturo vermek anedburlyetı konul - a e n op anan 
tu .~;Uıa'kşark ;rnıeselcleıi ~~n Japon 'I1:ıhmls ca.ddeslndc safi nohudu l.bt.ıyacmı 20 v~ kndar canlı luty_ mustur. Bundan sonra her ce'eb top_ Ustlk ve şosonlaırm ~ehirdeki pe " 
ya ile Aaıucika nra& nda bır anlat- hft.1.s lca!hve d.ye sa+ ın kuru kahveci varı brşıhy lbllmelktedlr. H:ı.lbuki lba. ta.neıytı. ve her t.opt::ıncı perıııkende - para meselesi rokendecl tüocarl.8.rt\ muntaZJ.m tılt 
ma temin etmenin m.u~un oldu- S ... .;:yat 30 Um pare. cezasına malh - ıı günlerin sevk~atı 5-lj vagona k.:ı. clye saıtt~ı ma!ın nev'inl, miktarını. şekilde tevzi edl.mesi lçln aıınan ted .. 
ğuna inandığını eÖ')"iem.ıt~r, esaaen it~ edi erek, 10 e;u.n müdd~le dük. dar irunekted!r . .!Xğer t,arart. n ev _ r a.tını gasreren bir fJ~urn verecek _ Dünkü sabah ga11.etelerinden ;b 'rl _ brler genişletUmektedlr. Şimdiye kS-
bu i~fmın mevcud olacııgına 1™':~ Ununn seddlne ıkartl!" verllmi§tlr. velce nn.ld\yat denl2 yolUe yapı dı~ı tir. Bu ratumlann bir sureti borsa sinde ıblrık:aç scnedenberı İstanbul dar yerli lastlk iına! eden mühim blt 
d ğı içindir ki, Amiral Namur~ g~b~ Demir borulı1.rı tMı::ş rH\.tlA satmak iç n Erzurum ve ha.va !sinde yetl.ştn k001 ~ i d t;ıp :ın.a<"..aJt, bir .kopyesl Kız Llseslnde jlmn!l.Str.t salonunun fabrLka lle anlaşılmış ve tevzla.tın es.. 
b.r sefirle, Mösyö .. ~o.k~~l<.~~e ı 1stlıyen ~Lata.da Nll8rl ve Artın isim Ireslmlllt h:ı~yvanlo.r doğrudan doğru_ da- M€'1lba!ha Müdllrlüğ, ı"le verl'ecek - tnmırd için We'be<len her ı:ıy 10 nr kidenberl ıra.vafiıkla uğraşın kimse .. 
eefir derecesinde muhım . - lerinde !.ld !hurdacı yakalanıp, ndU - İsta !bulun ihtlyncını knrşılama'k_ tir. F.:ıturan.n b!r nüsh ı ı Me21baha kuruş toplanmasına. roğnıen salonun lere tevzii temin edlElşti. Diğer fal>.
ıarla iktifa etmİr:1~k ~:n!~~~: yeye verilmtş:erdir. Asliye 2 nct cez3. : ldl n Halbuki ne\lı::Ilyo.t dem!ryoille Müdürüne ibrn.z edilmedikçe Mezb:ı. - hA'IA. bitlrl!moo:.ğ:nden bahisle bu paı_ rlktı..ların dn. bu .kar.araı uyarak .slı.tlf 
Japonya na.mrna uc;l":. P .. K u m~m~l her !.ki suçluyu da tev. I ı1~a b~'ıandığı zam:ın Ankara luı.d,a.n dış .. 'l'ı hiç bir şeklide et çık - r::ı.nın nereye &ı.r!edılldlğlne dnir bir yap~laırı temin edilec<1ktır. Zlrn bU.-
imza koymut olan Mosyo urusuy ılltır e!mllşt.lr. yap. . . mli ııcaktır. Bu tedblrln et meselesi 

1 
gün ıa.sttk fwbrlika.larındıı.n mr.l a " 

d feVlkalade mümessıl o~are.k y~\- A~ı 11l.'4t.:ginde Utt.kar yaıp:ı.n 1 ve 1:.IJtnir şehırlerine de ayni zaman- Y (lsbet te5h1eri olacağı mu yaz çıkmıştı. !anlar p}yasaya -aırzet.ımedlklerl -ve 
a v rivayet doğru ısc Qarşılçlnde kavat Mustafa da• ayni da mal sevki mümkün olmsktn.dır. üzerinde m Bu mesele etrafında dün. Ma1arl1 '70 17,5 o'-n ....,,..,,.ı.end" k.,rını % 40 .. 1 mış ve eger .hn k .. ~--- IA bl .__,.., __ a,.tır M"dü-" vfi"· ' ha i 1 '.;· ,...... .,...,..,,. ... u. 7< 

Amerika hukınnıetfoe v~rı . e u ': :malhkemenln 't:anı..rll~ ~klf olun - An.karo.el:! et o.arkı ı.:>141llıbU..unn r ı~ • rott.A.n dünidl topllıntıda u ••u Te .... Kut bll' mu r~ r - "" e kadar çık.arta.r~lk tnşrnya sa1lf 
'le"""e bususı hır mcnı muştur. 1k1 kul"UŞ yüksek o'ldu~u tçln bazı D~er ta d fifı.tlfl.rı mlze aşağıdaki izaıhıtltı vennlştir. ....., 

zere mumaı ,)'•• .k f ,ıo;., mnnda keçi ve ana yaptı.k!arı iddia ed mektedlr. .. 
i<1.ir· arzusu Aınen a tara ın- celebler bunışa seıvıkiyatı azaltmış - s>e.r• • ımu bunlar 1 «- Yapılaın neşr~at üzerine Kız ................................................ ] •• 

ve: öst~rilebilocek olan mfuıaade. Nafia Vekili 12"<lır. Bu 6U?'etle Ank.a.radan iste.n - üzerlnde de dtonuşu 11• tır. Bu ka: Lısooinde jimnast.at sa:onunun ta.miri 
~~ 1 ~larıın san had.dini anlamaktır. bula lkn.dar o' tın ve haywn başına ~in de tıat mr:ı:rıaştÜılm~all ıve Be. iç.n top:nnan pe.r.aı makbuzu ve lls _ R A 1) y O 
8. r dda bu son müsaade haddi Ankaraya döndü 25 kuruş kadar tutan na.kllye mrus .. rorlaŞan tuı.tlü.r bug n e tat- te'erını getlrttım. Tetntlkntun netıce_ 

~ ,.:ı..ıı.t ' •"'nTn ne yapıl•cak} raflarını da lcendterlne ayırmakta • ledlye Relsinln tasrlbine arz v sinde paranın cdkul spor yurdları> anıa~ıKıı.K nn ..... h ,_ 'Uç gün •vvel ıcbrimiıe gelen Na. t' 
B 1 belli de~ı. Yalnız mu a~- rıa Veklll ~encııal Ali Fuad Oebesoy iar. bfk edilece'k ır. l .-M..il t .. •linıa.tname.sln!n 28 inci maddes!ne 

uras b" .k ld - ~ ' .ı..... ,.,--ka.lbe Bürosu e e 13....., ... ~. +...,, ... ! nd·lh t• '-~k ,_ '"' var k.i. Amerı a o ugu dün attş mkl e'k&p esle Ankara.ya dön Ccle!b erin bu 1ddl'lllan .ısı.ıı.ınbulda_ Fla.t , ... u... d .,.ftr uygun blr şekilde . ._., a ı.t>• ne .ce_ 
K.il OlllD y- b• an ki ~ft.,. f" ti -,__ ' 1 hl l ] ~--ı +--.ta,ncıların ev"" - rnn....ı b pa...., ile de gıbi Japonya d'a ynkın ır zam . mliş'tür Veıktl h.a.reket e'meden ev _ .-.:ıı: 111 nrının :yıu ..... e mes ne ç m ş o:an u..w. ""il' etmektedir. sine vardım .... Vll"nnsn u .-.. 
• • .:ı uz.ak .... 1'ktn b·r harb sahncsı ,,. .. 1 Hastınrp:ış:ı. garındaı ıkendLSlle gö ~ makul bir sebeb teŞkll etmemekie_ lcrinl tetkike de devam 

1 11 
okulun ~r yurou için muhtelif jim. 

ıçmoe .,,... - . . l " ~ dl zı b"~ iÜ '-tl 1 k ç gı:·ine k.n.dar O.n l1Ş a - ,., .. , 1 açmıa'k niyoetinde degıldır er. rüşen bir mu'harrl.rlm1ze şunıarı &Fi- r. ra "'\;o .. nki C't tı... :ın 8 Ar;us_ Netioc b r 3 n.astik mallzeme ve wewerı a ınmış • 
Amcribyn gÖ're Japonya nasıl lem1$1r: tıoota tes'blt edilmiştl. Bu m\iddet za: cı:ı.ktır. •.• tır. Okul idaresi bu paranın l\'eri!me 

olsa aiyıa!:eten ve iktı•aden nblu~a c- İstnnıbllilll na:fııaya aıd ~ erı gö. I l" k si için hiç bir talebeyi mecbur tut -
içindedır, Çin harbi ıle meşguldur. rUşmek ve btı.zı naJ'n L}'.erını hallet.. Asker ailelerine stanbulun 3 sene 1 ma.dığl g~bl şhndiye kadar bu lıusus. 
k"ndi k~ndin.c z;ayıflnmaktndır, mek lizere gelmlştl.m. B~a. bulun. 8yhklaırl dağı\lhyOr nafİa aml ta böyle bir şikfı.yet de yıı.pılmamı.,,. 
Rusya ise Japonyanın Ang\o • duğum müddet zfı.rlında Lstanbu'ld1ı.. progr tır.• 
Sakson t~did"nden kurtulamıya - k.1 Jl!l..fl:ı. erk.Anı lle görüş~Um ve ş!ın_ .ASker ailelerine İikinclteşrln ay:ık.. Na.fı.a. Müdürlii&ü, İstlinbul vllfı.yet 
cağına emniyetle uzak ~rk kuvvet dl A.n.'ka.raıya. dönüyorum> larmın tevziine dünden it.ibs.<ren baş_ mıntı:ıntasında yapılacalk ntı.fıA. işleri. 
lerinin ım him bir kısmını Avro - o-- lanmıştlr. Yardım tenlatı bundan ne a1d llQ yıllık bir çalışma. progra _ 
paya yollamıştır. . Bir çocuk tramvay sonra her a,yın 17 ncı gününden ıtı_ nu harur1o..mn.kta.dır. 

1 J nya bakımından ıııc her btten cllzdan nunura sırasne yapı _ Bu progmmla vilft.yet hudud arı 
ydapo •. ce şu fllrık seferinin hangi altında ezilerek Öldü lacak ve ayın 28 ine kn&r Lh"lllal d3ı'hlllnde yeniden bir kısım yollar 

ıe . en uz.?nen·nde karar kılacağ1nı ecUle.cektlr. ya.prtaoa&:, bazı yollnnn asfalt kapla_ 
nebee rd K •• k r Dun 'Osküd Tda. 10 yaşlarında bir Hergün 500 aSker ailesinin avlık_ __, .. rı ve esaslı tamiratı ikmal olu-

1 ):~ ..... va ır. atı ara '1d ı~ i .,, ...... J.1 .. 
an amıya ..... -.. . . ooc ğun !ecl bir ie'k~ e ç bnenmes ları verilecektir. nac \ktır. 

dan sonra venlccek.tır. ve 51meslle neticelenen blT trnm~ •••••••••····••••••••••••••••····-·••••••••••••••••••••••••••••u•••••••••••••• .......................... . 
on Blnaenale;ıh lanşılıklı ınubt~.ar .. kazası olmuştur. ~ 
'8 ehirü rnakalelCTle. radyo rnu • tt.:;küdo.rda, Kuşoğlu yoku•urula S 1 STER 1 NAN, 

• z (Devamı 31! clel d 
numaır.ah evde otwıan Osman a ın -

___ ........................................... da bir zo.tm 10 ~larındakl oğlu 1 s T E R 1 N A N M A 1 
TAKVİM e 2 inci Teşrin Mehmed, dUn BülbU;deresi cıaddesln-

den geçmekte o!tı.n vat.m{m Alinin 1. Dün bir sabah rcrıktmlzde şu aa. 1 
18 Arabi HDo daresindeld 27 numaralı Kısıklı tram tarlan okuduk: 

~beb lı.unetll cürUlUrse, um ya. 
pılaca.klır.> 

- Salı 

ı iaet TaıriD Reı.nı .... 
6 1941 

GONEŞ ı Şevval s. o. 

28 ~1 

02 1 

ô~le lkıadi 

a. D. S. ı.>, ;;. o. 
v. ıı ım 1' s 16 48 
E. 7 10 D '' 1J1 -

1860 va.yınaı n.tt::ı.m!llk ıstemlştlr. cDUıikU akşam ga:ı:etelcrlnden bl. 
Bu malksadln. t.mmva.yın b:ı.s mak. rl, ekmctln bu&iindcn IUba~n 20 -Kasım 

11 

lM Ar.. 

:>. o. 
6 08 

12 19 

Yattı 

s. u. 
18 24 
l 115 

ların.ıı 81..,.ıynn w..elmıed, mü.vazene. parıı fıulaslle ll,75 kunışa sa.tala. 
y• li <'atını :vıızmışsa aa belediye rcls 

sini kaybederek nrab'.l.Illn b.ltma d ış_ muavini bu haber!o yanlış oldulu.. 
m\lş, feoi bir şat de ber tkl baoağı no blldlrrnlştlr. Ekmeğe zam )'apıl • 
d diz apa-7.ı.ndan fübaren kesilınl:;ı. ması ba!tkındnkl müracaat beleıliye 
tir. _ daimi <'ncümcnlndc tetkik edilecek 

B ygm bir halde Haydarpaşa, Nu - ve ıı rlruı arttU'llmasuu icab ettiren 
mune h ste.nes:lne ka.".dınlan küç\ü 
ka:Z:lzede nld ~ı yoranın re.sirlle kıra 
bir zamft.n sonra. ölmlişti.\r. vatman 
ya:ıaı:ıan.mı.ş, v-:ık'n.nın ta'hkllı: 1.mtı. 
ttslriidar .Mıiddclumumll~ğlnce el kon_ 

-...-.... .-...ılımıııiı-.ııİı::mı..:ı::=-:iımaa~uştur. 

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafın 
dan un flaUanna bir m\kta.r t:a..;; 
yapılnulSl üzerine 'belediye aatmt 
enetim~ Puar rfinkU n\lshamı:ı:da 
yazdığımız cı"bl <:knıek narkını ddn.. 
den itibaren ylrmt para ra:ı:laslle 13 
kunıs 30 para olarak t~blt ve dün.. 
kil ı:netelerde W.n ctmt . bu zam.. 
mm tatblkına da dün sabah biltün 
fınnbrda başlıuımJŞtır. 

iSTER 
iSTER 

iNAN 
1 NAN MAi 

----o·---
Ekmek telaşmda iken cüzda -

nını çarptırmı§ 
Kasunpaşada oturan ve Tah1altale. 

de aşçılık yapan Bnhri, dUn Uzun _ 
çarşıda Petronun tınnından ekmek 
a1nıaıkt.a aıten, kalabalık arasında meç 
hul tılr yanke·lci tarafından 1ç'nde 
25 lira bulunan cüzdanıle gllmllş saa. 
t.1 aşırı1nııştır. 

Bir müddet sonra lşln farkına varan 
Bahrln\n müracaati Uzerlne zabıta bu 
mechul yankesiciyi yakalamıştır. 

Aşçının cüzdanlle snatınl aşırdığını 
1.'tiraf eden yarıkesicl sabıka.lı!Jı.rdsn 
Rüstem adında b'rld!r. 

Cür'etfdr sabıkalı hakkında llzµn 
gelen ıtn.'k!batn başlanmıştır. 

Nakliye kamyonlarına zam 
K&nilr dearolannda satılan kömür_ 

len evlere kadar nakleden kamyon sn. 
h blert tı.nt mUrak be bürosuna mU 
racaa.t eden$ nakliye fia.tl.nrına zam 
fstemlşlerdır. Gecen acnedenberi ben 
zln fla.tlarının YUka"ldl!Hnl, rc!lmleru;
arttıA-ını ve benzn eatıGlannın tahdid 
edi'di~lnl ileri ıtilren kam.yon mhlbleri 
nln bu 1ddıalan tetltl\ edllıniş ~ flat
!ara % SO zam )'apılmasınıı. it.arar ve: 
rllmlştlr. Bu zammın kömür !iatlanna 
doğrudan dotru.rn b.lr teSiri olmıya _ 
caktır. 

SALI 18/11/1911 

,'1.30: Saat ayan, 7.33: H.afl.t mUı: 
<Pl.> '1.45: Ajans haberıeri, 8: Scnfon

0
• 

parçalıı.r <PU, 8.15: Evın snar.1, .s.S '"; 
Senfonik parçalar CPl>, 12.30: sş 5. 
ayan. 12.33: Beraber şarkılar •. l~~r: 
Ajans hD.berlerı, 13: Şarkı ve tUıi: s/-
13.30: Karışık mUzık CPL>, ıs: tı;ııı.Sl
.ayarı, 18.03 RaAyo salon omcs .,, 
19: Fasıl heyeti, 19.SO: Saat ";yarı d&, 
o.Jans JıAberlcri, 19.45: Serbest ıo vıı.
ktk.a, 19.55 Saz ~erleri ve oyun h3 Jtt'' 
lan, 20.15: RadY:> gazetesi, 20.45: ·rııst 
ma.n solola.rı_Scda.t Ed z. 21: Zı e.. 
takvimi, 21.10: Bach ve Handel'r 6tl
serler:nden <Pl.l, 21.30: cıoo sen ~ 
ce nasıl yaşı.yorduk.>, Ercllınend ~ 
rem Talu tıırafı.'ldAn. 21.45: l<1 ~t 
Tüıık müziR'i proğramı, 22.39: 45: 
ayan, ajans haber: eri: borsa. 22· 
Oa2*ıand CPl.>. 

lstanbul boraası 
-····-

1'1/11/941 açılış _ kapanış :flntlJltl 

=--=-==-====:ıı::::::====~ 
~EKLER .--~----,.:__ __________ ...--

Açılış ve ıra..,•., t 
Londra ı Sterlin 5,20 
Nıw-Yort 100 Dolar ıs:.t20 
ceııını 100 1avıcrı Pr. 
Madrid 100 P~ı\a 
Yokolu.ma 100 Yen 
~ tor.holm ıoo 1sveo ıtr. 
Bir altın lira 

so 'i5 
ıs.so 

24 ayarlık bir gram truoe 
altın S5B 

Saham n TahTIIA\ ___...,,. 

% 7 19'1 Damlryolu 19.'5 
Merkez Bankası ıs3.-



C Söz arasında :J 
• • 

Amerikada 700 lira Bu meselenin halledi~mesi de mümkündür 
O lüm şoförleri Beyaz ekmek mi, yoksa 

esmer ekmek mi? 
Kepekli ekmek sulh 

devirlerinde de yenmeli 

aylıklı şoförlükler var? Bir genç ıcız be'ki za 
fakat talı"b bulunmıyor düşt!ncesile otu~duğ~ semt~ı ,..~uniyeur 1 bir allenln çoouğudur, bu dakikaya ta_ yim İm.ıuıbullu blr Ev~ em - dar hi(bir aŞlt oyununa dalmamış h!ç 

• genç kız lic • !..+' • Bil'Ieş:Bt Amerıkada TU.rık puaa!le mmıci~ine vermedrntfm.e iht.İnıaı . ımBeY& sevmem 9yır. Kalbi yeni carııa.. 
ayda 700 lira m.aa4lı eo!örlült vardır. düğü nas.Lhatleri peş..nden r dd gör_ yor, maale&e! kalbini Hk deta ol&rak 
Fakat bu ootörlüklcıre tal:b olan cesur benden bilsbü-tiln başka ıruıh~y~eı-: ~tıran e:dtek ~ütün mez,yetlerl nef _ 
_ _,__ tavsiye istiyor. ır ~e toplamış olmakla beraber km_ 
.......wlar pet amır. dis·nden 

Bunlara «Öiüm şo!örlerh denilmek_ Bu genç kız iyi tah&I gıkrnü.s ;,i ' yaşça ı 7 yaş büyüle. 111.ve 
tedlr. Ma.cış gerçe yerin.de ise de her an ----· -- • (Deva.mı 6 oı:ı sayfada) havayı& uçmak tehl,tes le ıkarşı!aş (~-:"~S;:;---;:p--=-..,;;,;;;;;;;;;:::=~=:::::::::=:::=::::::::::::::::) 

Ya.zan: Profesör doktor Sadi Irmak ~~~ıarAm,,,ia<!. p.,,,.ıı •• n, .. ; '- an osta" nm bulmacası : 9- sı 
b Teksasda, Oklahomarla herırun 41 öiüm ~;::~--:::-:---:-:--::-::--:--~~------=-----~ 
_.. bnetın biru keprtli oınw;ınoı'l>nl'- Ç»d>arun mide usamini Iü -ımeydan& retınnenln •n IJ1 çaresi şofüı.,ı, "'""n"""•d.,. Bunl0< •Co' Ban/ardan 30 tane•İni halled-lı bir arada yollıyan 
be bn.r vuJJelld•nbed g<>roük kl zumsnz ye« suı...ı-a&>, W. u • ...,. undan ekm .. ,...ektir. Ç<>nl<ü ba ka.m,.nlann" !dan "''"""'"""" ." lru 1-,... ekmek "°""'er.n"'1e adeta birnun ..ıor:oe dötillı ol<!u«u için za..!""1<• unı.nıa ., ıııoo d<d!f!m!z ne. Kendl!erind•n ı-ııon a!clAd• ,. 

0 

yucuma:a bir lıediye takdim edeceği~ 
t. .ı.-ıı tel"....," a.. b ti 

0
· --...ıd-' törlük.tür. Fa.kat h~r an '--yata ,,_,..,: Soldan sata: 

,,., ua.ı ne gıekniştir. Bir parQ& be- raıtı oJoaca#l gibi _......er ... ep o a ır zar u ...... .,.... bulunur. Bu .,.,. • .,.,... J~ etuı 1 sak edecek Ş(Jfôrlü.k:.- Gün geçmez ki bu 1 - B.r soy.ctdı 
k!nı elk a;Jaj)Ume'k için hC«im he_ ge~ ~ deıvrin tıeL8.kkiler1dlr. madde bar miık:robları t&raf'ından çorba !kamyonları şoför!eri ne b,?'l kte (6), Zam:ı.n ~3). 
dar do..eşıp N.POC a.myanlara ne 1ta_I 3.)n on beş senenin a.ı-a-şt;mıa.;!lifM paıvaianır, bundan da ga.z meydan birdenbire yok olmssınla.r... 2 - Berat-er 

...,.,.,.. _ıe..dlif "1ll!Şo'I Bu boJOS ou görii<ün """'""'"' a<>koa Öil"''tı.lge!lr. °"""" ki b-ın kabuğu, u. Eyld! ayında T00.,1a P.,dsw"th "' RammnU> 
ad k ıı._....ı ""., 1"Uı>hrr. Bun..'a.,..an bh!yomz ki p.rindn bpu;ıunulnun -.oetı -""'" !ç!n !abli movki!nde böyle b!<d•nb~e yok o•an ' "" milbmk giınil 

r: a.n bir bmıı bQ.rsa.k ra.h~ıık)ooyıara.ılt aıtma.k: ve a.nca..lc iç!ni yemek1bir il~ır. Halbuıki birç()kları bunun kamyonların adedi beşi bulmuştur. Bu <
5

1. ~ı.nıaı beyae; elem. eıw" d....,,., o1d'"""''"'",1-ıı.nnnıa.roa. Çin1i ve .J. apo_.nun hıaye..,alt9inl vaki :ııa.nn~. lyorlar. Ve kaba umyonların yerlcrınde huni şekl'rıde 3 - Mevvaho' .. ~ ı:.~ -._... ..., ...... - J.llJ.6J" Ço.k: derin birer çukur bulunmuşt.ur. <3>, İ'.ğl '5l. 
tııaıııl.aroır. Bir kıısmı ~ıı&arını tına ma.I ıOkJıu,tur. Çu.ıı.ku ıbu a.d.'1m-1e'kmeğin barsa.ldannı tıahriş ed~e - Okuyucularımtıı tenvir edelim: 4 - Kamer <2>, 

1 er 8'kırneğin arUıracağını .saınan_I ar yegane g)(f.a'l·2crı ooln pirinci yer~ ğinl tıa.hımin ediyorlar Ne kadar yan_ «Cmba kamyonlan> fsrnl verilen Başın.ı <ıBı> gel.rse 
ıllllır. ~-er bir k.ısmı hlç bir sıhhi ten a.ttıkl.an lı:abı.ilcta ha.Yat için el-ılış... Çiinıkil en ka.baı e4tmek b~le m.i_ kamvonlar petrol mmtakalarma el i&tikba.l olur <2>, 
e.sıaaa. de(vanmadıaln her §eyin ince.ısini ıem olan vıtıamiruerin bulunduğu_ deden ba~~ Miye halinde geçıer. zem olan n!tro~llserrinleri taşımakta ~ 5 - Vade (4). 

~i g.ilbi unun da inces.lni ara.-jnun ~21rtkında değl:llertli. Bugün pi_! Fakat eı:mer ek.meoğl.n beyaz ekme_ dırlar. M~!Om oldutu üzere petrol lru~ 6 - Boy değll 
"'~k1ılduiar. Bunlar ale~tlu Jnc•illninc!n ....,uiUD& b!r ~t -iri sö-i!e fuıtünlülil bunun>a da killm1z. JUlan ıcınd• """"'

1
"' '"''"'"'"' bu "'· Flö" 13l . ?nUCJıt« 1 madde ile infilıl.k eHirerek uyandırır_ 7 - Su~ işle_ 

iBJduiar. l:BWarı da eekklen şiie bakm81Yl öğreM.tlş bulunu.yuıruz Kendisine ~nilıen ilim adamları lar. Bu kamV()nl<.lr ale!A.de kamyonlar mek \ 7 > İs'm 
~eiln beya:wu aqabın.ı hiç seçıne.ı~ 1t1nı ınfrtı iee. buğd11.y, çav_son ııamanlarda kıı.naer gibi, d8f!llar- d"~!ldir. A~Rğı yutan yelpaı>.e tal'Zln_• <2>. ' · 
l.lt1erı halde ekmeğe biraz kepek ka;_dar, ar:pıanın l)'aJli ekmek yapılan hu , dıa kan pihtıla.şme..cıı gibi bilhassa dadırlar. Billrnel~re ayrı!mışl.ı.rdır. 1 8 _ 

'"""'" birdenl>!r• beyaz _,,,·b- .,,.,_,. J<ln de "'"""'· m..ıenl mem.1...U"de '"""' görü • 1 to~Ia«;!;; '""""!"' h'ce indirmek ''" ""'"."~;";'.~ 
~ oıu ... -.ıenili. IHd>uk! ince un ...,. etm•k için bulı•n: .......,,.,.n ""- inco unla l!g'V ~.::O.~~nln~!..~".;:'!~la ~!:!m!';:"; t: olur (2), Boğ" 
bliJ·· yor ki bu !;'1e Um! hakl>altl ""''* k'6Dl' eJ<nJyor. Böylece !-'bu>ın-d"'°"· Bu .. ,.., hubOO.t Bu maddmln mUth'• b'r !nfO!Ak kuv: •i!r~ında _ea«aca ....::~ '<""'ifl• söylemenln <o•mam'ıoın e!oem vı-ını .. ın bk k"'m a..ltadosında b iten "' una ~>n ~ll'1 ntlnl hai< bulundu••mu b'lmiyen yok ''"'"'· bem bl< 

ift.lr. tmnış CılU'Yor. J!'ler bu ince el:meğc,bazı rna:hBnUeri-n bu hast&lıklaırı on.. tur. En ufak bir sarsıntı bu msddeyi madde <3>. So_ ıw,... t>ğ> ı "'"'" ettlrm•I< Uf! ••lm•ktMI' nuna «ll• ... ,,... 
. şu vaat'tey"ı test>Lt &deUm: meraklı plr:ıınlıa.r sıeıbee ve meyv.a d3,leyicijblr tesir yap nı reri sür - Her tfülü ka1.alan ~nleme-k ga:;-~s'le halk olur <:l>. 
Ince un Y"a'""""'"''" telk~ı"'l ıı.Jibecten a'~-.....-. ... la,....., •·ı buau·· nku·· lha"""t :mıü .. lerdir. M-ese1A. buğday tar~a b .... A k 9 B"şı 1.. l 1 

1 3 

Yenı b' . ..,..~ u;.e • 1 ""1:.LU•J~" ,.,.. - ... ., ., .. ı " u cÇoı.- amyonlar1» nnr.P.k g"r.eTeorl ·- .,,, .... ~a• ~ ır şeydir. Insan oğlu asırıa.realş:ırtJe,rında. bu g~l'erln sayL'!ı ~ oL 'biıten çıaıvıdar ma·hmuızunun kanserin ~"fPT ptmf'lkted'r1"r. Rep tl'nha yoııar_ getirin, ü·ıc oı_ 
ve ısi:YQ!h eıkımelk yemiştir. Bu ek-m~ gerekıtir- •k.öıt.ü ve eksik besle_ ~u:tıftruna. m!ni 01.duğu tahmin edil_ dan geçerler... 'Renklerı ateş kırmı?:L sun <

2
> • Okuma_ 2 

ekte kepek bu'lunduğu gib! ouğdı'll niyorl.ar demektir. Bunun e:ını altı.1mek!te, ipt.ldai tn.,;anlarda bu ha.'Slt.a sıdır. Onları görenler hemen ~ta so!a 
51

• yazması yok "==~---
ıne arpa tarlasında yet şen ner ç:eş d betleri oıe.tılllr. ,,.Jt.ın hıeıınen hiç görüLrneınesl 'kalb8 kacarlar. Bu yolla!'dan b'le f:'l'Ç("Cf'tı:,Ni <4>. ahsUi ı 'f> sırada Polis lnzıbaU tedblrlel" alır. so 10 - Atıaz:a yıı.pılır <Sl, Sonuna o:a> 

na de k.a.rı,ıJt bulunuyordu. BU- Fa.ta.t eısııner elkm$n beyaz ekme. unun çıa.war mı:ı.hrnuzunu ihtiva et. förlerln herhıınR'i bir yerde velPV bir koyarsanız telmih etmek: manasına_ 
b ratmeıı. dıaha dotru.au tel.ld ğe üstünlüğü y-'lnır.ı vitamin fQ!'kltl- mesine a.ttıedilmelrledlr. saniye bile durma lan ya.saktır. şoför_ dır C2> · 
ıı:::YE•le bugünkü i<Bda< bQn;OJ< .-a.l,.n ibaret d<ğl'.dlr. BU!yo'uz ti kon.I VelhaBtl bütUn !imi de!Uler kd>a '"" mil ba~na b'' dolar ..,.ıım,.I• 11 - Mm! '"· M, haya <3>. 
n.u" ızl1fı görü!me?Xil. Her şeyin Ö'ZÜ- for içinde ya.şıya.n fllSMliarın hJrçoğu unun ve 89[llel" ekmeğin lehin.dedir. rilr! Gttnrle ıtsgart 25 mtı katetmelert 

12 
- Elektrik fent>rlnde bulunur lncestnı ?'lPı-hur!dlr! (3), Çocuğun erndltl Ct>. 

f.e,~. yemenin faydalı olacı:ıgı barsat: tenbe'l iğlı1den, k.abıOOa.n, ş:_ O kadar ld baZl Avrupa memleketle_ 700 lira alanlar ps.rmak1a gösterlle_ YukandAn a.şatı: 
da i8l g1ıdqı sırf kalori be.k mın_ ıtAyetçidirler. .Bar.satı 1'1etmenin en rinde kBlb3ı un ·tanı.f'tar1arı ~ycıt.ıer c~ kadar al!ıdıl'. 1 - Beyoğlunda bir semt <8), ör_ 
kin ıntitı1lea. eVrıenln bir neıtioesi.ydlliyi çaresi bıı.l"851'.t.lard.& mut.00.ll bir;t:unnuşlar ve 1bu M.klltatleri ha

1 Hı>r ı;an\ve hltlmle karşı1a:eımaJarı n~ C3>. 

1 

1ilın bu ~ün hatalı ve ıtıeh.. mirtaraa pz teşekkülüne tmkan ver~ bir lllın ve memleket de.- mukadder olan bu Jıd!lmla.r Ct'likten si. 2 - Başına c:k> koya:-sanız vUcün 
~ okluğunu meydana 1r:x7ym.uşıtur~melktir. Bu p.z lbQ~&k cl.darl'.?rını it~r. wsı ~ımııtle.rdır. nirlıere ve saltın bey!n ve lrııdeye ma_ aksidir C4>, Boyun e~elı:, 'bbul et_ 

ıa"'""ın blor!den ibaret o!duğu dil.- böJyl""" ""'""k slnlrl"inl tenb>h """ ı:ıoğ<usunu söY1""1ek Ilzml ..,Unıe Jik bu!unmahdırlar. Kmnn•nya hayat. '""' m. la~ııidııtü o dev!rierde nı.rı.sı .. o ve banat> W•tlr. oo.zı ,.,,ırlll<dmlzin bay .. ekmM it>- ''""' •!~rla d• •tm•>l•""· 3 - Yoğnmdao hAs•l olur <31, su. 
her "'1 lüzumsuz bir yük saıyı_ :aa.m~a mutedil bir miktar gu mı·v~mı 41~ı del tdd. s:nra ıatlmal etmeleri de mm J.&rın ytlkselme~1 C3), İş, hareket (4). -~..,...~olunmuştur. . ,, _ ,,., • ... 4 - Çıkışın aksi (4l, San'a~ (2). 

... 

4 5 6 

il - Her şeye kar.şan (5), Bonuw. 
o:r> gelirse yağması yakındır (2). 

6 - Atın ayaklarında vardır <3>, 
Su (2), Sonuna «fi gelirse altın olwr 
(2). 

7 - Gi!niş değ!l C3), Ara~l"na e&> 

gelirse 1-çlne öteberi konur (2), B1r 
meYVa <4>. 

8 - İğrt değil (3l. Sonuna aşı ko_ 
yun, UÇ6UD (2), Emmekter. 0nır1 hasır 
(2), Fransızca harfi tarıf (2). 

9 - Askerlı:"r (4 ı, Bir erkek 1!11ll1 
<4>. 

10 - Köpellt (2), Blr er~ek ismi (4) • 



18 lldncüeırül!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=!~~~~~~-A~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ;38:1'11"'1._.....,,. __ ,__ 

l!:ı-tes! gttntı öfleye tadar JPa1ların ("' ... ••··-··· ...... ....... _ ............................. ............... .... .... _ ...... ......... --.. ·---··• .. •• .. ••••••••••••••••·· ··- · ... ~ 

satışı bitmfş~i. Ileş bin liradan fazla 1 ((Son Po•la» nın n•h oe macera r<Mıanı: 21 - Bir cah~lliktir ·'"""m. '•üfett~ .• 
para toplanmıştı. • -x ~ı N Yazıhaneyi n ard~eyi apk bıraka. i ~ r D•~ıır ..,v~ W'litt.~..., A beyin sözüne uyarnk el altından I>~-: 
ra.k tablıuı Utd".rdım. • ~iJb 66'1 &lilt"6ıı111111ıJ aa~ılli ~ Çıl)I)& kereete sattım. Bir ~ L"S~: 

Doğru: İzmir. ~""ft': • ru'hsatiıye verdlim.. Defter.erde de V. 
Sonradan haber alıyorum: i~ f:it!! ~ ..W-~ ~ 'rtlal" ~p.tım. Şfundi bu iŞlerden onıı 
Ermeni Agobyarı, Ya.bu<li Mil}olam. Jli))lllmm)Jr;J;"l)IJ1]1Ji)}J'1J ~~ tifl üiiıllil~~ 111JJJIJJJJUJIJ}l})}Ji111Jnll'll -ı ,• cree ..... - -· r..ı.. paıyınıa. düşen 00 altını teslime .... 

Arna vud Hamdi evveli\ yazıhaneye ıelni .ş1er: dlm ! cliyord u. . 
- Mori vallahi, ne in var, ne şey_ YAZAN : CEVAD FEHMi Mınned yediği bu dar:l}e karşısıııd~; 

155 1 Yahudi Mişolamı çağırıLım: tan... () tarilhıten ~nr& Feyzullah efen_fyormu.ş. Devletin iş'.erini yüzüstü. bı-,b!rden 'kuvvetinin [{eslldiğin;, n~ 1 
Gala.tada <ı?aıaız> };mnda yazıhıt. _ M şolam efendi... Ardiyeye &'~~m!şler: idi ~hmeıdın bl:aman d'ii.,"mLRnJı nııkın11~1nış. &zine zıarar ediyormuş. Juıb olaoağını hissctıti. Demek }tiiSt·: 

nem vardı. Fakı\t ık! kapuı bilyiııe bll' _ Buyur bc7ını. - Kııvuy. Boş gaz tenekerert kal. ;kesildi. Hidlıscnin eır-te&I. günü tanı- Bu şikayetnıamelerin muhtelif y.er. Yln, Fl!yzu l:ıh ~ıdinin ada.mı idi: 
ard~e muhta.çı.ım. Arayan mevl:lsmı _ LıSt.eyi si, malları ardl'-""'mi~" mış. Vem ğ!mtz m3.? :l:' nerede?. .~nıadığı bir ~am on.dan ~u l:ıaberi rerd'en muhteri! !mıalarla ge!işl ilk~u vurarak ağ ısını memnun et ' 
da b ur be!{ıs Hn d l "'' ,.,... eehremane~ine Nq nırınuşlnr: ,,.,,..1 d w • ı~ı ..- er er ya. Güzel te.5lim et. Gel paramrı a.l. •• · 6~'~ r !: ,meılcl,Uıbl.arında ciaibii •bunların ıh.iç bL ek i"'in hapisi ""'lte go"'7· e aJn1#· 
b;r ardiye bu.1du.ı:: Ark~ tarafında kU. I - B.zln mallaı· beğenildi ml?. - B:zın iş nıı.sin oldu''· Mailar gitti. • isine - .. .., ı.i 
çiik bir k&.Pl.l:il vardı. _Elbette. Ben gayret ettım. Klme derdleıir.1 an:a:.acaklar: Mar_ : - Müfet•ti4 ıbey tez buradan sawu_r.. inarumyorum. Fakat lb"rço-kÖrle Tct rric;tn ohnasm? Feyıu'l3~ l 
~ rmam:. - <Şehremaneti mecmuası - <)o'~ teşci.detir ederım paşam. rro Paşaya: ~şu,p g.l.t.a,in. Bu elbet ha.kkında; haıylrlı duşman1ar peyda ettiğin a.ıılaşılıyor. fendinin Hüseyini b :kaç hafta ıfill·: mtitea~l-d~gl), gazeetıere bir ilAn ve. vecctihünüzll unutma.m. Te_ - Morı Yahudi ne yapalnn ş!mdi. :o!ur. Yoksa başına gelecek şeylerden Daha müteyakkız ol> diyen hıoeasın de !hapisten ku.rt.armeyı ve sonra. o;, 

rerek bir lıste neşrettün. Bu Iistccie _ Teşeık.kUıe hacet yok Biz kime - B zn maılar gitti. :m~·ımy~t. kalbul etmeyiz!. da ftipheilenıdfrmi.ş,, Ahmede naslh:).ıt.e nu 'b!nıb!.r şekilde t::Utif et..ıneyi .,S-: 
neler yokiu· · - Ka\,ry şeytandı. n,.. idi bn heılf?. • b 1 d · __ '11; 

Y~,,.. . · iyilik yaptıksa zaten b!ı:ı ölünceye ka. n.ı.. b .... bD .: Bu Feyzu!Ialh efendinin 1·ıa .. , h"rıb :ı~ ı:ı.mıştı. Artık sık Slk «Gel, 1"'ıar- etmediği ne ımalQmdu? Bunu ll""'l, 
_ pıruıc oğa f lli•vıtr u ı.,.ı na<;ıf t":ıoolım e:ınıu_ ....... .. ~ · • s n, asu:ya, ~~ n_ dar unutmaz ki .• , nuz E\-velfı.m bi!' şik:\ym edt"l m. Mıı. ~rarı idi. Afumed haberi süıkftnetle. dan Y~~· seni bir başka yere nsı't.. olup da lbesRba llmt.mamııştı. e: 

ya.,, nohud, l>akll\ •. P<'Yil!1"· cşeıınma_ - Tabii paşam. Ta.bit paşam. Allah ıımel"m-z yftril"'lm Sm'yE'n 'fJakkal A.. .:h!'§ıılaıclL Güle!'ek cevab .,e,...,•·. ledeyl!mıı ıdiyordu. Fakat. Ahmed ays Uğrad•ı;.ı ı~etın verdi" ~ jSI 
net! mecllluası mi1'"e:ıhh.dll!i;D bu er_ ömürh·r nlzl uzun etsın • :.ı...,. ... ı:; J v • • ..-: zakı acele mübayıa edece ... tir. Arnavudu ı;ağ:rttım:, got\vsn d~ı:erse Ea'ı'·pat,annct~. blı: ta_ı~ - Fe~ullalh e1!end~ eelaıtn söyle. direyor, mıntıııkasl.nın değiştirtlmesi- u el~k. ad;a:mrm: lboğa.-ıına a.tl'.P"": 

Numuneler gelmeğe b:>şladı. Meşhur - Hamdi efeııdl nedır Butün Eahkı;ınzHı tuccarlıırt !Yinı. Deyin ki miif'ıi bt" b • ne ra'l.l. alaaı.ıy~nt, bndist i,.'l.:ıı lstedl. F1aık:at etl'a.fmı kuşatanlar bl • b:ı'kk • tr"vasanm her ovnnvışınd:ı bnn:ı akıl • e ... , ey nezare,e . ... ' • 
al Age>by,m: - Söyle !>eyim. danışrrinr Bu .!ıP~F. b'1 n!l.~·ı o•cıı ya_ :meidttb yazaratk Lş:erinl ıs~Sıha muh_ §etef ve halYSl'Yet meselesi addet~ raıkına.dılaıı:. 

- Ka ah bar. Bunların heps!n ben_ - Yağları getir. Ard!yeye tes:im e-t. k<>lıın~ ~fi"l 12 ~ , ... .t .. ,..,. ld ,._ Odu·nı _;t;:rç gıckdiiğü bu mıntakadan ... ~-..- ~ .. bu davada bir adım gerilemekten.se Mıll:ııaıkeme ~ba4c baş'adr. H ·s11!P 
deniz veı·ebıllr'ın, Hat~a zatı a~i:ılzle gel ı a " " • 'UCIUJU ... .:.. .. .v. ayrıca da hıısıı .. i gvrilşE'b tr, Yaı-ac•sğı_ p..;rııyı a · amk bırnkmış E'lbettr grler,,k. nn-t :le.aç .sene alınım.:ama.sını istemiş M~memurJyet hay;ı.tına nfüa.yet verm!Yeıtddfa:.mı.da muslcl"dı. Mfi.1ett~ keii"1>'""i 
n Z hlzmetın altında ka!mıyacağımı da nlldi r!~:.I vallahi 'f)lılm yağlar beğe_ ~at ben o•unrmm. Drlrt .,~:ı.t YPlmdr reJtıeıtte kanun var, a.dalet var 've za~ razı dlduğ:unu ıblldir!yordu. ı:re lblrııoott ŞJmdlye knd;n• :ırtr~k'. f!S~ 
arz derım {!) d.yordu. _ W.b~tte t 

1 
oturur. dört ~at sen oturursım. Oda. :ten Aihmedin başma gelecek şeyler N1hayet Feyzulla.h efendi pa!"lisl talar ona rlişvet vermiş en 30n '(ll'CIX 

· . ş ben yaptım. Faka' smdıı tıa.~1e...ız !<:! ı •• ' ' ' -fil! Yağdan baş:ta d ter mevaddı ver_ iki gl n çalıştım. _ M rt ' 
1 

., ilah; B h rif • en. ıh " bfr z·ıtn.a.n F'eyZU11ah efend =ye ka.~ ı net!ce.i me:yıctan muhareaesine. &uı:ıda. 43; işte yab!anmıştı. İdd · ·...-:: 
mek flzere ele J\I .5l)lnm n.amında bır ı -İşi·odra pllfm hazır morı vallahı "' t bo? ge m.z va " u e me.s'ullyet terettiil:ı etmez. K.asn..v.et muneer o.lan büyük ta.arruza girtşvÜl&ba.t eta:nek pek ıkol!lydı. Dert~~ 
Yahudi tacir ~e1dl: Mal'.;:;ıud Bey, e~n Ge~~ez olur? Bugün gelmEzse .çı..oJimıe:sinI ı Bir saıbh dairede oturuı·ken mınta~ftet.:klık edlJkse yaptığı ta-hrifaıt a~rJl$li 

- B:z."11 ma ın_1 hem fy!, hPTrl m:ua - P '!:v da bir şey m'? · : Mı.m d ka.sı.ndıa'k" a •l da ·· da p:ışam. Nasın stersen'z .amma; ben_ I _ N ~·n morl? • · yamı gel!r bu h.<ıfta gelmezse iflcCf'k • . e bu cıevaıblle harbi kabul . f 
1 

o:m n, me~~· arın . n: Hu,mey na. çı-kacılk;ı. 
d, n z öyle görlıyonım kı bı.z'n mA.lları t _ Öy! ? R . . . halta re lir. bu a.Y gr>lml!~s .. l!'elecek ~-- etmiş olul'ıordu. El.bet böyle kuru. gü_ seyın e.endı ezi,e büzule içen .girdi. Adam ltend!stni ve Ahmedı n1~ J 
alırsanız \ki tar:ırıı kazanacak"imz. ıı~·ım. P!r:ıa .. ~ e~ın icın lk· ınln ı;a. ge11r. D1inpda s~bett kad!l" iVl hlr şey llü'Wlecre palbuç bl!ı:e.kıma.roı. M~e - Bu aıdam o mmıtakaı:un yerli.si idi idim et.ttr.mek için elmden ge -en 1,ıeJ arı "e:..e dest0 Rlac.aks·n Hırd r? Sı:b t ct ,. dı · ·z· sk~alım kat K:'" "'k ..... ı:-ı · al 1 b 1 J Yat ttiecarı Manastırlı Hamdi e. Bana bir tskodm pilA.vı ha Cd.t •

0
k ı ' 1 • 8 . r. e ~· 

1 
.~·m• .l ~ 

1 
: e kanun hak'm 1iken nrımuslu b'~ . ~çu _.,erı, vr urnu ve mıüba- ~eyi yapıyor ve Aihmed bun:aır:ı .t4 ı 

!endi: y•::rm! kuru.s. . . ç l Qdası:ı<la nöbec bf".rl ye ı:n Ge ır.~ adaın:ıa kim ne """"""'billrcil ki nlkat lı1:;:ılı y3[,tı3.ık.Jıa..nane.'aıi.!e doğr:u btr'ı....u. -~ı- . ..J. . .. k'ı."rı·(Tıını!.an ra.ıtaı:ır fcıkar ra~aı.a_ "'-y~ ··· . _ .. . &ııuıa mUIAZLbele ed!yol"dır. :Mudaııvi 
- Morl vallahi beyefendi, d.ycwdu; - Oiünceye kad'l.ı· seni unutmam ki , di ~t.ı ,. · 1 • ...,,1 h·c"'ı !.'kanun ve ıucıaıet kn"7V'f!'tlerlnden bah insan o madıgı şüph.es.inl uyandın -sıaıd~ind .. ..._....,..,,,,_._ "'"e ... in ... Mı 

benrn yağlanm h1lesız1'l' B"zde hi'el\ mo k rı ye gu: a •na. sarı ır.ı. ~· ~....... d A••---ed ..ı~Aı,, •·""" h " ,,,..,--~ ..,... n.un --, . . , . . rı, sana uzu get;treoeğim. kuıu. tıpkı <Loyd r.o,.,,ı kafası d('ii 'd"•?. :--..ıen Alllımed memle-k:ette 'otr de e$_ ynr~ a .t=.ı.ıı ~e ı...........,.r e - düıine' olım d"_,..aırrl.~d:an ıı,aru;e4'1 
is '\.ok. B z Arna\'Uduz. B r laf b r pey - Ö.lılnceye k.ad:ı. b ~ • ~raıf ,. · ı~ 1':>1arında bir ,...;ı ... ti2 ·· ı~~· ...,....M ı.o.u.~ :.:...ııl ga.:nber bir besa 

0 
katlar Benden 

8 
ca"'ına 

1 
r 1 enı unutmaya_ DaJl6. O" Jsteorsunıu ahl~3r?. D'ıba ne : ve m.ıt..ag.an ibe de1len bir ku:vvet .... - gormem '!l"ı. eek oldu. Paıkat lrJfı di.ışnanbta St:F"J 

• • • • ıs em. n m '\roma: kuzu getireceği ist ., :oid"lh' u.;;........ı k """"'- ·· "'& k ·· imanı?:. size b r 1şkodro. p lavı de ye_ ne emin değili • ~ - eorsunuz.. - -unu un\Ltmuştu. Bu.tıu hatır -~ ... n asli•...-- gor..,...ce mu_ ne idi? 
d"rm c borcumdur mor! vallahi. Al'd.yeye bir~k boş gaz tenekeler: (AıkMı var \ tlıaıma:k için araıdsn çok u-ıun za.m.an. hinı b:X l.şi .. oldutu için k.endi~in;.. HrukUn soruyordu: 

B n'm n ye im i'şkonrıı. 11 ·ıeıvrnı hem doldurmuştum. M•hmıtıl $&lJn Al•ınllal geçmesine lüzuım ka·lm:ı..clı . FeY4U lah den birkaç gun izin almıştı. J.ş.te . ~ Ar~'- ı rl ıı . ,._ d" · .. . ' di •-•~· •~"'- 1 ed' d ..,. - Feyzulla·fı Efıendı sizin ui 
Erm"Illye, hem Xahud ye, lıem Aıııa. .. ... a a m~ ar ınd:yeye geJ.yoı·; .t>ıxn rmn. gmıoerdıği ba,ber nıınta _ şm o .ı:z • .1.ı.ı.01 .ı.:rwu.ua ıyoı· u. ı:'a- . . 

UcUne birden yed mek drt· artta kapıdan cl.ğer arabalara konma_ H.orO'Üll ~ı dıa.hili:ndeld l>k\"Ok gi.zliı ctü.ş,m<ı.tı- kat müh'm bit miişkü1 ile ka.rşüaş - dil§manınız olUJIOr? Arıaınızda h·r 
m ?. rtı.k fs;t ye~ ~a.k.al!:ı.r:ı tev~e ~yo:clu. ·~ :::> :.:ı m Aıhmed aJeylıine- hattkete 8129 

1 mı.ştı. Ka.s.abalda misafir k.ardıği. yer_ dtse ımi geçti? 
D rt tane t'ths ld:.u buldum. Getir_ J\l{şam ustu ~ııkkal -·H<>",yan selci!: (Baş tarafı 2 nd sayf;:da) f :ıne:leri i~in bir i.'jaret ~mu.ştu ~rt•jden şüphe ediyordu. Yanında bütün A;hmed geçen hAıiiseyl nakle ~h'a 

a l nüm ın ı b .. Uk. b · k - Tesl m ert~ ard yeın.e: M-n:lu d I · ·ı _ 1. ı. 1 ı · ~ · ·--, '"_,_,, ·· ı ini ·· - h! t e ı::rı uy . a"' -a .. :mı bed ıı 2ro li t . , • """' aa eme en ı e UZa.ıl ~ar .. mese e.en 1 :.gnln geçm'J ordu ki muhtelif yerler - haıyıaıl;ı müddet;nc.e dişinden tırı:ıağm zır~en g'OZ!er n onune 

~ il1 rt~~e~~;~ıc:oy~e~ıçar:!te~u~~~ _: D p~da ~ll~~:~i;ıdı mı?. 1 g.itt~ gergirı~Tek:_ fo:-at .al:ıb-f :,.ı,.,ı mııl--..'ellf im?J ra,.•a. kendL hak Jdan arttıdığı 5() aı.tın vardı. Eğer bu lhıÇkıro. ağhyall ~en.ç kızın hayaıll ~ 
m da da h kmct vardı. MP~IA. no_ - Hayır!. dtular arasın.dan bag hı~ ~r za - kında n~re.te bir '!ıkfiıyetname aıön- para {(.derse onun için ölüm demekti. dl. Onun sevdiğı delikanlıya veri 
hu u ben <.15> ku ·UŞt.m ıı.!.ıy.on:am (8) - Resmt sipcı.riş tatiı1madan '11Dır m n ~"Pm~araık, kı:n·~·a:. da 1~•,,.r·1U1esin. IMüfc.tt·ş 'beyden ricaya gelmişti. Ka ğiııi duym~u. Şimdi bu hayatı 
k: ~ • or:ım P::mılax.nı b.ab::ım mı?. benzıemıyerelc devam edrp gıd1yoy. : Nezarette :ı:nilısteşar olan ibocasısab"lda bu1unduğu müddet~ rıa2l O~ en me.s'ud dakiıki31Ların.ı yaş-ıyan y 

)a'> .Ah.al bol bol yn:.nt. - He Doğ:udur. ;:- / q ı / L 'L bunl.aırı ıba.sıra.ltı etmekle lbet:aiber Tursa, bu parayı kendisine b~kaeak. gelinin !bir gece sarh~uğundan · 
111y1 çağırdmı: - Yarın öğled'en sonra. ıel... Tarta. C!7kt:ellL vt~rak t'}t Ahmecie de vazcyeti h.al:ıcr vermektenı~der:ken a:ac'\ktı. 1laıde ederek 'it.endi lk;oynuna g!raiğ 

- A" ':>y.an erendi. lıın. Paral.a.rli vere ::n. ,,_ ... , ............. ......... -................ mi söyllş.ecekti? 
_ He, buyıır beyim. _ Öğleden evvel o!şs ?. ge:ri ilm1mıı"Ordu. Şikayetler t.e"v~f.i Alhmed, bu ~uya memnu.niye~ 
- şu m k'arda malları ge•ır. sııtt. - ş ıırema:ı.et.nde iş!ın var. ö:t!e. Belediye reis muavini .et.t.ı.k:çe bu mek.:tubların edası da ya_muvafaıkat etti. Hfuseyin efendi pa- HaJdm suıa.lini tekrarladı: 

yeme te . ın et, gel parasını a~. den sonra gel. B~ş dakikada mu:ınre. A k :,vaıı yaı~ değiş,iyordu. Ahmed orm.ııın raları S?~dı. Tam ayrılıp gi.detncen - ~Ialh Ef.enıdinin sı~e d.fi.f 
- Bn.ştistüne. H m z'ltı dllnızle de nm n araya gitti ;memurla.:rlle birleşerek halkı soyu -,birden kapı aç~mk içeriye memur. manlığının sebebini an.Laıtır mısınıt'l 

a xeğ!lll beyım. - BaşilstUne paşam. Belediye re.s ı:ı:uuı.vlnı Lütfi Aksoy :YO'"'TI ıı<> Gece glindüz sariio,ş ohyl)I'.. lar doldular. Ahmed elinde paffiar Alımed yumru:kla.rını sı.karak 
~Unh. Sen paralarını ô~ste O defolup ı:ııttl. Arkasından Mişo. dün _ aı~ trenle An-karaya lıa~·ek.et :namuslu insanlaırın wı ve kıııla.rı.şaşkın şaşkın bn.'ka kalmıştı. Buna.duda~ di$e.tl.le kan.aA;a.ra.k. 

a. da n da b zı ııörursiln. Za. lam g d . Arkasındıın Amsvud. H~m. etınışLr. LutJı .Mtso:ı Ankaraca bırkaç :n 1 ~ıyor bl,. talkıım u.ygunsuz ka.-ımuk"lbil orman memu.ru sıcak neda tu. 
k b:z unutmaz ın. di g Hepsine a.Yt1 mıısah okudum:. glln kalarak beled yeyl alo.kadar eden.! :d la 1 ~ a.ı lıe • t rtii> ectÜ t ~ ı d"'k eık -

TnbJ. bey m. insanlık unu~'ur Hepsi yarııı ~ie<len ft.)nra ge:mt& fu. muhtelif işler etrafında alakarlarlarla ın r a em rı e me ifaş:a.I'l 0 
&: ; 'Arkası nrl 

mu?· zere ~ittiler. temasla.xda. bu!un:ı.cnktır, 1 \-. .......................................... - ................................................................................. ..-.... - ........ . 
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eml 'el Habe leri 
E ede tohumlukların 

ekimine devam ediliyor 
Adana.da. 

Kahraman aakeTlerimize bir 
günde 13.450 liralık hediye 

teberrii edildi 

• • ı · . . ..,, k. kJ Ada.na CHusust> - Şehrimiııcle kah.. 
ızmır va ısının y~ptıgı tet 1 er ramaı:ı erlere k.ışlııı; hediye tedarik. fa_ 

~ .a.lcyelı btit:Un hararetlle bıı.şlamıştır. 

!zmI H ı j Yaroımcı kolunun tahs'll kolunu 
r < lk>W ) - K~~daııı ve Tor_ bllö.h.a.re de dJ~r v!liisetıere goooeru~ te)k · ı e<ien ve değerli fabr lkatörllmüz 

balı kazalarında zel· 'ıy.at ı~erı.nl teütik ceklerin ambalajlanması w sevJd ış Nuri Hasım riyasetinde bulunan İbra~ 
e<ien vali F'Uad Tu:tsal ça!ışnı$!e.nn ler:ne ba)laııacalttı.r. ~ıh im Burduroğlu, Halı l Savatlı, Zeynel 
memn~ıyet VN!Cl b:1· şek .• lde devam F.ıdan için müracaat edenler pek Bilci ve Kerim u.usc:u•türkten mürek.. 
eyledığ.ui m~hade etaı.ştır. e<>ktur. Gelecek yıl !azla da.-mız:ı~ çe kep heyet dün oir kıs!m lıamiye'tU va_ 

Mu.,,--talı811 Millı Şet m .z:n cçok ~· Ilık yet.i.şti.rmek maksadlle vilA.yoc zı ~ tandaşlarla tema5a gelerek aşağıda.ki 
t~zıa, mahsul a~a işaret.ne uyarafıt vı.. raa.t fidanlığoı t~sisatından istifad; ~bem.ı lis'esini tem'n etm.!şlerd~: 
layet.n neşrettığl beyannamede yanlı ed.olmesi muva!ı.it görillmU-.t.ür. Zevt' Yak Be 4000 Gtlodo sooo Corç 
hu~usatı hartı hartına ta..blk ~yle - cU.k ıstas.voou mUdürU Nadir Uy:İ Lifüul~h n:o~ İb~ah'm Burd~roğlu 
moktedir. Tarlruımi.ı hlbnmalı bir ça_ dtln tidaulıJcta tetuıkllıt + • ' 
ııemıı devam etmektedir VilA.yeti.n ka j YaPml'Ş.ır. 500, Belklr Sapmaz 500, Ömer Sabuncu 
zaıara nahıye .,8 köyle·e gônderm~ Menemf!'hde tehıım U.fiçlanm Caaliyett 500, tş fabrikası o;ahlbleri 500, Mürşid 
old$ tohumluiclaıın bi~ k.ı.smı ekil. j Bu sene h~ubat rltlınln!n geç ılı:aı.,'Güngör 300, Ab!dln Raın11zanoğ:u 300. 
m!ş, kalan kısmının da ekilmesine baş :~ıa dolay~ıle çık~cak hububat has_ Al~r Dsap 300. Süleyman Nuri Kaz~ 
!~nınıştır. , · n~ a~ı ~e.mek ti:lı re tohum_ ınircloğlu 300, Lül!i Kala~o~hı 200, Ha 

Valı Kuşadas:nda, Davutlar nahye_ !arın .s<>zt.aşı ıle :.11.çlanması E«e bXl _ lH Savıı.tlı 200. Z<"ynel B:Jici 200, Meh.. 
sinde ve bu nah.yeye b.ığlı köylerde KeSı vıl~ ve ... cıı;:ılarına. l.amim ediL m'XI SoytUrk: 200, Ral!m S 0 mre 150, 
halkla ve çiftçilerle temaslar yoparak m!ştl. Ha.her aldı~mı7~'\ göre, Menf'!neıı fsa Saklr 150. Sfl'eym:m EkJci 100, 
d !ek ve ihıtlyaç'..ırı üzı>rinde dunnı.ış. kooperatifleri Y')l.le köylere clağıtılan Ali Mi.ini! Yr~enağa 50, Kerlm Ul'lıc~ 
tur. Vllliyetten ;.rönderi!en tollwnluc_ tohumlar illiçlanmı.y., ba.')lanmıştır. ttlr1t 50 lira. 
larm çiııtçllere tevz.l! ve tarlaya .nt.kali Bugüne kadar 5Q ton buğday tohum Fu1~te devam etnıekt.f'dir Kızılay 
ha.kkında verilen izahatla alil kad.r.r o_ luğu Uıt.ç anmı.ş VF: dağı.tı!mıııtır . . - me:rnez heyetln!:-ı kararı üzer!ne, yar. 
lan vallmiz kaza \le köylerin gsz ve Me-ncmen kayma-::!lmı ve aıA'k:aci<ır duncı komite kfltlb! Zeynel Bes•m Sun 
benzin !htiyaçlarını göulen geçlrm!Şlr. !arı bu yo;<IQ emaaline nllmune olarak ya.rd.ımseırenler cemlvet inln H3lkevin_ 

Vali yanında vilA.yet turi.s Ik yolları e-&'.erirlz. daki tıoplanıtısına gid~rek unıumt ıner. 
mUdürile birlikte Arapçt _ Efes yolun_ kezin yeni talimatını b!ldimı:ıı ve yar. 
deki in;-.aatı ıröıd2n geçirerek emanet J.lahiyede maliye vez . dmı ~venler cemiyetine mensup mtL 
suretlJe yapılan bu voı üzerinde kısın J . nesın • . • k 
gel'p geçme müıjkU!~tı olan kısımlan. en 7573 lıralık pul çalırndı nasıp mii'.r.arda . bııya.nla y8:rdımcı o_ 

. . . . . m!ıtenin talkvwesın! d ·lemıştır. Bundan 
om blr ao evvel ıkmal: ı~ın d'.relr.tı!ıer Adaı:ıa <Husus!) -:- İslııhlye maliye sonra Kızıla.y komites'!e yardımseV'fn~ 
vermiştir. Bele~ mom.es;ne gtderı yol v~znesınde, ço«; .ntl.hım b r pul hımz_ ler D"'mıvpti el blrilğile ç.a.hsmab baş,. 
da en çabı.ft bır surette 1.yl bit hale j Jıgı meydana çı.karılm!ştır. 1 caklardır 
konulacaktır. AIAJkadarlarca yapılan tahkl.katta. ı..va · ' 

var avdette Turbalının bazı köyle_ 2500 aded 15 kuruş'.uk, 350 r. ded 25 • 
r;nde tohumluk işi, zer'lyat meseleleri kuruşluk. 775 aded 30 kuruşluk, 1257 Bornooada belt':dıy~ 
ve gaz teV7Jatı mevzularını tetkık ey_ ade<l 50 kunışluk, ~500 aded 250 ku_ Faaliyetleri 
!emiştir. Kasabalo.ra verilen un ların ruşluk damga pulunun çalınaı(tı tes İzmir (Hu'lUSl) _ Bornoya beıecııye 
ihtiYaca kAti olup olmadığı gözd-en bit cc·1m!ştir. Buniıırıo mecmuu 7573 meellsl toptantıhrına deva..n etmek.. 
geç'rilerek taıtbl.tcatt.an iyi ne~iceler lira 50 kunıs•ur. te<ilT 1 l!Jt · ra 
alındığı müşahede edilm ;ştır. , Zabıva. ha.diseye el koyınus ve h"nti7 • Me: Jste okuna~ .<ıene •!f -

Bazı köylere yem,.klik buğday d~ mechul bulunan fa.il Vt'Y~ ta·ııerı anı• poru.na gore bir sıenıe .çlru:Je Bomqva. 
verilmektedir. Tohumluklar mahalleri~ tııımağa b:ış!amı,tır. dala park ve ydllara 400 ç.am ıve ka. 
ne gönderllml~iT. l!Jklu eken köylll!er_ zevina fidanı dhkl.'.lmlş, bunların su_ 
le görüşen vali 21er'1yata ~vesle ve ha. Halkevi rei•fiği 'an.masıne. ve bakımına 1384 Hra sar. 
raretle devam ed ld 't ln. görmtiştlir. , letil 
H&ttd ş'rndlden zer'lyn.t. hazırJıığ bile İzmit (Hususi) - Şehrlmız H1llkev; ffe~i1!nl.ş, parktaki ~·~o geni~ 
vapılınal::tadır. &eı..sliğlne c. H. P . vi1§ıy~t idare heye mrıı, ve oray.ı da 30:> lıra sartolun_ 

Dahtılae:oık fidanlar tJ üyesinden zlhnl IDlmen seçl1m ..Ş- mu<;f;ur. Bornmıada 4 yerde yaptırı_ 
Bornovadakl 7?.ytıncll.lk istasyonun_ tir. İzııntt ıH' 'lkevl lyi ve müsbet çatı_ lan sığm:ık1ara 106 llr:ı harcanmıştır. 

dada bu yıl tevZt edılecek yemekHk şan b;r HııJkrıvi olduğu için yenı re~ Bomowı. meibahasında bir senede 
ve yağlık lyt cins zrytin f.danları, ta_ isin seç.iminden sonra ııa.a.ııyet.:nı bJr 197.467 'kilo ağırlığında 7478 baş mum 
mamen hazırlanmıştır. Bunlar l 5.000 
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tanedir. zıraa.t VekAletinden ıcv~ 18_ rnısli daha artıracaktır. Şube to,pl'an. te11f clru hayvan ıkeısllmı~T;ır. 42 000 
tesl gelince evve:a. l<mtr vl!A.yet'nce tlları a Mt~ı bir §e'kl!de devam et- lira oıan mubmmen biiıtçeden ş!mdL 
ayrılmış olan miktar tevzi edilecet, m~!l'. den ml.8 lira ta.h.!Ua.t yaıptlmıştır. 
~w..w 

eyaz eKme1<1n~, -~~~~~u~~~~..-...--
esmer ekmek mi? KOCA USU 

(Baş l;l.?:Lfı 3/1 deı 
tll8ısı ha.kikıaıten mücadele edilecek r 
bir ~evzu o~uştur. Ve ~~~ler bu Yusuf nama,gtJ lub pehlivaJJ 
i,ptilaıctan henuz maı.sun gorun.mekte~ ' 
dirler. 

Taı~ . .. Arabm renıri :ı.cırdan kıpkırmızı ol. 
~ Slh1ı1 ceplıesınl böylece aydın- muştu 

la.tt~n sonra bir iki kelime de Lk Ayata kal.ktlğ1 zaman, hain, b.ııin 
tısadl tarafı için söliyefün: - Filize bakarak söylenıyordıı: 

Bugün ilmbtt keıpek diye bir tarafa - Bu da adam mı sanki? 
artmak .1$tectiğimiz gıda maddesi.ne can Tjyatroda bulunan ~yirciler, Ara._ 
a.tan nı.ı:~nlaroaı insan vardır. Tar. bin haline; söyleumesine gülmekten 
lamızdan k~''- ....,_ .l:st· tm k bayılıyordu. 

~nı .,_., ısmar e e Ar b . .,_ ... dilk d ha ...ı. 
vMıi ~-ı..ebl 1 1 ,.,~ ı.v. .... 1 k a ; sey-.rcı..,,r gu, çe a '""ya._ 
~ er e sr.allA ~lllllema ve de sinirleniyor ve sinirlendikçe abuk, 

arttıra.bildiğlınJz her tane ne mllletl- sabuk söyleniyordu. 
mızın hayati ihtiyaçlarını !karşıla ~ Nl.bıaye.t; Arab kızdı olanca kurre. 
nM!k zorundayız. tile nutuk irad ~e: gibi bağırdı: 

Esmer ekmeğin !ıktısaden faydalı - Ne gülüyorsunuz? .. Bana gU!ece_ 
bir tanıtı da tokluk :hi:sslni beyaz ek~ ğini~e buıı.a gU!ün ! • 
meıkten de.h k , • d ırl Dıyere ro1zi gös.er!y0rdu. Ve 8Ö'Zle_ 
B·.n.. a 0 lY uyan ırmas ır. rine de sunıarı Hö.ve ed:yordu: 
uıuranlı zamanlarda kalorisi kM'i - Bu adam mı? .. Böyle adam cıur 

olm?{kla rberalber toklulk hissini daha mu? 
Jroldlty UG'andımoa.fk gıda maddelerini A.ra.b ortaoyunun& çlıkmış paylaço. 
tercih etmek lıA.rılmdır. ya dönmüştü. 

Velıhasıl hUkUır:netlm'zin ~kmek içln Halk; Fl1izi alkışladı. Her nedense 
a•makıta olduğu teşebbü.sler1 kolay. Koca Yu.~~n Zlyıı.de 

1 
bu pehlivana 

la.%ımıak lblr mil't dlslplln me~lesl da~iz~~bıb;ir;~~~~~~a ~~~:~·e yen 
olduğu ıkndar şalhal menfaatler1m1"'e mımıı . Halbtıki : Anı·lyoyu dünyanın en 
V'e slb.h.atlmize de uygun ge'en blr meşhur başpehllvan1art bin müşküla.t_ 
'hareket oıur. Keşki kepekli ekmek, la yenebilmişlerdi. Bunlardan birisi de 
yalnız hatb zamanı için değil sulh Polponstu. 
devrelel"l. için de tamım edilse. T.abU_ HattA.; Ha.llml~mit ile yaptığı gUreş. 
dir ki una kepek ksnştmrken e\-me_ te bembere kalmıştı. . 
ğin tyi p~esini tem.in etmek Iazun- Arab, nasıl kızmazdı. Filiz gibt bir 
dır adam, ÇOcuk gibi kucağına alarak bir, 

· lki dakikada yeniveriyordu. 
Ang:il.yo önüne !!!elen söylüyordu: 

Adapazarıntla bir un labri • - Böyl~ pehlivan olmaz ... Bu adam 
kası yandı değildir ... 

Arabm bu ıa.tıarı büylidU. Zaten; hiç 
Ada.pazarı <Hus.ust> - Gecen CUma. bir ecnebi pehlivan AralJda.n sonra; 

sabalul 'karşı saa.t 3.30 da şehrimizde Filizle güreşmeğe yanaşmamıştı. 
bulunan Zater un fabrikasında bir Polpons b'le. güreş lklübünde yaptığı 
yangın çııkarak tab~kanın makine ve idman gUreş'nden Filiz Nurullahm ne 
müdUriyet ıdairesinden gayrisi ıtamJ\ _ demek olduğunu anlamıştı. 
=~&IL."Ilıştır. Za.bı.taca yapılan tah. Blnaeua.leyh; böyle b ir adamla sah.. 

nazaran fabrika o gece sat 24 neye çıkrp aleme ma5k'.l.ra. olmakta 
d" kadar calışrnıştır. Bu saatten sonra ........ 
,..,ı.~ft- 1 11 1 . mana YU1&•U. ,._..._.... ~ er n fabnkadan ayrılmasın . 

tıen ç.ılk,acaklan sır.ada Yu.suta tı~ 
bir buket geldi. 

Bu, bUket.i kontes gönderiyordu. ~ 
sut Mösyö Pıyerin tavassutile bllP'" 
rıeddetmeyip aldı. 

Eğer, Mösyö Piyer olmamış ol~ 
Yusu! bı.ııketl mui:ı.akkak. iade et1Jo 
ookıti. 

Yusuf; söYleniYordu: 
- 1ııcı yllzlü itokana... Nası.i, 1>r•1' 

diye bağırır mısın? Şimdi de b.lJla, 11" 
ket gönderirsin ha? .. 

Yusu!, bin milşk.UIA.tla dişlerini ,., 
karalk otele kadar gidebildi. za~ 
OOk hasta. ldl. 

Sabahısı Paris gazeteleri 
namıı.ğlüb diye llAn edıyorlardJ. 

Londr&dan M();:,-yô Dubllyeye teıır-' 
lar yağmağa başlamıştı. Organıza~ 
ler Yusutun Londra.ya gelmesini ts 

11 ediyarlardı. Ortada on binlerce ster 
oynuyordu. 

M&yö Piye?', Dubllyenln teklifi a. 
~ritıe Yusu!a Polpons intikam nıa~ 
da gösterdiği gayrc-tten dolayı yüZ ~ 
po~n ~iş verdi. 

Artık Parlste güreşecek pebUf-' 
kalmamıştı. 

Şimdi, Londraya. gidip oradaki P~ 
llvanlarla yeni bir çığır açmak 
zımdı. 

Yusutun galibiyetlerini çekeml1~ 
Parlste yegft.ne bir ad!l.m vardı. ~ 

Bu adamı, sa.kın bir ecnebi ve Fr 
sız garuıetmeylııiz. 

Halıt!I.; lntllkam maçında blle yıı~ 
ta kahrolarak yenile:ı Polpona d 
tarzetme:vinlz. 

Bu adam; ne o, n'! de bu idi? ~ 
kilin diye geçlnen ve ism!le Türk ol 
b1r adamdı, 
İsmi Reşad Bey id i. Osmanlı p; 

larından birinin oğlu idi. ı, 

Reşad Bey; Parlste torba doltıSll • 
tın yiyordu. Her akşam, ve hergüo ~ 
barelerde, barlarda., balozlarda ıcıt!,u. 
peşinde hovarda!ıK. yapan bir aa.aw;_ 

Koca Yusutun Parh gazeteleri uır ııJ 
tından namağıtlb HA.nına tahstf!Jll 

dan ve fa.br!lkayı yalnız haricl bekçile. Hele; Angilyonwı halın! salınede 
re tesliminden sonra ateş zuhur et. gören pehlivanlar, ht? bir daha bu 
m!ştir. Yapılan tah:Clkata nazaran bu :rurk pehlı~anlarile güreş tutarlar mı 
vangın ·lşçlJeı'in di.kJcat.~l;•;lliti yi!zilnden idi? O, seyırcllerln hali ne id? .. O, a_ 
me:vdana. ıgelml!)t!r Fabrikanın buit~ la.Ya t.ahammül olunur mu ldi? 
dayı eleme ve teım'zleme hmnnıdaki HülALsa; Flli2ı aleyhinde cet\'iY'aD (Arka y.ırl 
maıkinen!n ya,tııJc!arınm va~$lZ bulun. vardı. Orp.nlzatör!er bir tllrlü pPhli_ 
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edememişti. 

ma.sı yüzUnden .uzan ya.taklardan çı_ vanlarını Filizle güreşmeğe icbar e<ie_ -. 
kan kıTilcı.mlar esasen makine etra m?yorlardı. ıı-
fınr';ı. toplanan ooz Vf' bı.ıOday parça : B?nlerce lira veril<Je, gene Nurulle.h Çocuk Esirgeme Kurumuna iJYe ~ 
!arını a1~1!nd rmlş ve bu alev de t,e_ ile güreşmlyordu. mak bir insanlık, yurdd:ı.şhk ve . ı) 
m'7.1'f"rl.~I) huğdayın p!sllk lfrazatmı Koca Yusutun mısıl olup ta Fl11z1 Y• cümhuriyet borcu.dar. d'I'' 

ha t dl 1 rdı Çocuk Esirgeme &ur 
hnr1ce sevfreden bAca.ya sirayet ede~ yend1fine yre e yora · Genel Merk. ·~l ~ 
rek bacanın tutu<:ınıı~•na scbeb olmuş * ,-
ve t>Qylece at.eş büylltnllştUr. aou g~e. Tüı1t peh1ivanlan ~et- ~~-;..:.:.~ ----
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kü top.anbsı Ebe i Ş f n uvak at 
~a 17 <A.A.) - B. M. Mecllei k b· rı' e ı'r Ç"" 1 oydu ton• Refet Camtez!a başkanlığında oV .J 

~llnt!şt.Jr 

.Anb:ra 17 (A.A.> - Alnuın haric ~ ı Ve.dk-ti umum! k!t.hı Numan Mfl)C _ 
re nazırlığı basın C!aıreJ· re sı orta el. mencıoğ uyu ma!t.ını.Annd\ z;yaret ey 
çi doktor Sohlm-dt'.n baŞkan.ığmda lem Ur. 

![Resmi Amerikan]! 
mahfellerine göre 

• 

SavFa 5 

Pasifikteki gerginlik çcmbt'rfcnnıt>ye ltlraz, diğer t:ırattan 
da kıt'avı Asy nın Japon mcnr~tıc 

nponyıının eski n rlın seflri o.! rlne uygun olarak teşkil Uandır.ılm:ı
hıı> hilkümetı namına lUlh\•er sına muhalefetten Jb:ıret oldıığu an_ 

paktını imza eden 1\lilS)O Kunısu Ja. in ılır. l\laamafih me. cfomn ıu2ct~ 
ponya.nm Va.şlngton sefirin yardımcı bu basit şekli, hiçbir formül, taraf • 
olarak b~ z:ım:ı.n evvel Amnikay:ı larca şayanı kabul hir t • vıy bulu 
o1laııc?ı .• J;ıpoll)' nı'l Am rfl il ) p şuna bağ'lıyıuna.mı tı~. Anclo ~on· 

lt~l~rc başlannladan ö:ıce 
~ ~ti&fa.a Vek il 11>1.ıdrn ıc:tlf.a e_ 
>'l"l ncan ille';) u._ııu Saffet An~anm 
[>~e Manisa mf'b'usu Gcı eral Ali 
t.ll<fen lutunt:aım M lnak&!lt \ eltllll • 
~ ı&tda oocn Cevd t K r m 1n -
~llll in Yt'r:ne de Sam"'Un m 0 b'USU 
1'r11 Pahrı g1n r. tay1rı edı!d -
ı · b ldi?'{'Jı rümhtırn'is ~ te~ere. 

A.lm3.n baBln heYeti b· 
0

Qn Anado~ıı Alman büyük elc..s· von Papen ve 
~! !le şehnm z; gelm ş ve garda refikauırı tar~ırıdan bu a.!c1;llm Al _ 
Alman bttv'ük e:o:sı von Papcn lle nıao b:.lYük e.çl.lığrnde Alınan harici. 
m!ltbuat umum mUdüıil Sellin Sarper, ye nazırlığı t>Mın d rek örü doktor 
Hano!ye veıcm ti 1st hbl\mt cın...resl Sclımidt w r ya t cttı# heyet şere _ 
re:si CelA.l Osman Abacıoğ!u carafm _ fıne bir suvare v T l~r. S:ıw.rcde 
dan ka.rşılanm~ır. 1 B3ş\'Wil vddl ve Har cıye Vekili şrut_ 

1 

makta oldutu muulıC"nlerdP Japo:l 1 rın kanaati .Japcınlar" gu !erılrcck 
scrir11e fani 'bir surette teşriki m~al hl"r kob:vlığ;ıı onu harbe ' ha 2iyııdc "Al k ·· ı ·· d c•mesı bt'klmen bu :ıatm h ıkilcı •afat yaklaştır~atı, çuıılrn bund:ııı kuvvet man ontro un e 1 ve vnifesl hakkında Hrlll'n malumat ve rurot.. alacafı me~e indedir. Bil. 

1 
bundan ılbarot.t.ir. Fakat M. ltunısıı.. ha.~ Çınle olan lhtllarmın sona er_ 

A k f d 
nun Alllfflka toııraklnnruı n)ak bas. rnvsı. onu bu 'old:t le 'İkil mecbr ola., 

01tunarclt muvaffak yet dıleklcrile 
1.1 l(rtır 

Çe et-Ua Yen d"'ll kuru'acak Erıincan 
tt \ Y(o•!n n stamıô.kln<' a d 1'..anuna 
~ r ~un lAvihasının gl'11 vtr lıııesine 
llQ t şv. ktı~ .,,u resi dkunduktan 

Alman ba.Sın mlimess!llerl öğleden rU &ı.ııaooğlu ·l'C har.clye umumi kfı.. 
sonra Attıtürttlln muvakkat kabnni tibl Nuınan Men!'menc1 A'lu ve Harici. 
ziyaret ederek bir çe1enk l::oymu Jar \'e ~ Vektiıeti erttA.nı il" b r kısım bilyUk 
Ebedi Şefin manevt huzurunda dil _ ve ol"fıa elç1ler ma

1
bun umum mtı _ 

vrupa o t eras• tığı tarih, Amcrık.ı bitaraflık kanunu. ~ktır. Bundan el-ve.iki .Tapon kabini'. 
nun tadil edildiği ııune t~dur etmeı;i 1 • in~lltere "'!e Amer kııdan lsteılilde. 

i k 
i lbarile bir ha.)11 manidardır. 1 rlnl dıplomatık ,.a..'!llııl:ırla ICldc -ede. 

Yonu Uru aca mcdltı için çeldlnılııt1 r, Onu isthllf 
' ' Bu hidlse, .bir defa. daha ı.iU hııklka. ooen Tojo knbnesınl ı, ııynl ınt•toobr 

U tebarüz ettirmektt-(Jır ki JaPonYa ile dan başka. usullere baş vuracıığını r:füı
Anglo Sa.'kson drvleUeri nro.F.Jndald terecek ortada husu hl d ı·ı kt • 

tı ~~ R M Me>c:ls! 19.U yı1ı N ıuı.n -
' ı:._~~1;ıırt h bı hııkl~ı~d ki Mrc. 

ıŞi rdlr dürU Sel m Sa~r. Anado1u Jansı u. 
m 

0
" sclnn:dt AlmAn ?>Uvük e'çisi mum müdtiıil Muv ffa<t 'M nemf'nci _ 

Ncv•yorlı: ı 7 <A A.l - M stc H.ay _ 
mond Chap;ıt'r Wo d Telegramı> iA • 
zet.es.nde şunları y ıı:;or: ·~arı tt" « k enr 1m<>n maz -

t'Jıı =1nı ta V-b "'Y mlş ,.~ eerşamba 
top•s.nms.lı: fızere ddı'mıstır. 

rPapen ne brllkte buMln Ha'l"icyeıot.u v 'er'ı ve er"l b afa~~ ve b~ın 
~111 şukrll Sgraco!r'uYU ve H.ar>cıye müm~~ ~zır bu'unmu tardır. Resmi Am r ka malı! r.n_ g :en 

ha~erlere göre H er g n.ş b..r sıyasJ 
t.ıuı.rruz ha rlamıl.ICtadır. H tlerın ya _ 
paeağı teşc-bbfi.<ıiln, Aımnn kontıo.u :ıL 
tında ı>ı.r Avrupa konfrderasyonu vü.. 
cuda ge:tumetı hed"f ru acağı sanıl _ 
mak!adır. Bu mü:uıs betle neşrcd.lccek 
beyannamede Rusya hez metin! aı.kla. 
mal'l ma.'ltsadı güdlllecekilr. Yt•.ııı Av. 
rupa n znm..ıun kur.ılmn ıruı. d~ru a. 

--·o----
Sıhhat Vekaleti 
teşkrat kanunu 
· t dil ediliyor 

----- --
Ja onya m rika 
ile anl~şmak için 
3 şart 1 oşuy r 

( Ba,tJ tan( ı ı inci 6lf.) f a<l a) 

lf e.,,, : Japonya, Alman _ Rus harbı dol'ııı
~ f1relerin, sıhhat memur· yıısLe uzo.yı:> giden mll.trJe:arMı va. 

111lll, miitehassıslann maaı- uyetıne la.yık o.ıduğu eııemml,ett ver 
~ lan artacak memezllk edeme7Xi..I. Bunun .9-Jldlı' lk1 
~U rn. 17 <Hu"usı> - Sıhhat Ve~ ;,.ponya, bu bö3gelerde Japonyanın 
~ikaı ttıllsta.kbe1 fe.aliyet progranııjdurumunu ,bJl'UJllak içln Iıwm gelen 

lnda "8.zJ°C görecek. c:otı.orlan bütün t;edb.!.rJerl an:lı. 
~~~ ta~f ı:n:dnla.nnı tem~ ôü. Ge eral Tujo s00lerin1 fl)yle bitir -
~ ~ teŞkilat kanununu ~tŞtir • n 
ltQ4a lç.zı hazır!ı\lruu gir~· Bu mJştU: 

J p nya urma 

Londra, 18 CA.A) - Jııpanyanm tılac:ık ılk a.dtmı, Avrupa kıt'asmdf!kl 
Hlndiçınide bulunan kuvvetinin sayı_ ba.şkn memlekeıtlerınde muhtemel o1a. 
sını 45,000 den 00,000 e çıkaracafı bil. nık .tmzalıynca.#1 b r beyanname çı _ 
dlrlbnettedir. karmak ~U edecek!lr. Bu b!rl ~ te. 

Hindlçlnl Fmnsız valisi nm ra.l ne_ mın etmek için sarfedilen gayrPtltr n 
coux 300 memura 1şden çık1lrmıştır. d'f'V:ım ettiği anl'l~ıtnuıktadı:. E'de'lti 
Bunlar Mihver ı?e teşr ki mesaiye mu. ha.beriere göre beynnnnmenln neşri 
an:ı: bulunuyorlardı. için 20 Sonkşrin tarih! seç lm ştir. De. 

y lunu k3smek 
içiı UVV'I top'uy~r 

Japonyanın Hind ç nldelı:j as'lerleri.. )'lallnamentn Ruzvelt ile Çörçlle \'C 
A'l.IMUl bcyannRm s !le karşı çıkıı.rı. 

ni arttırmasının sebebi y.ı Tayland, ıac.atı tahmin cdı!jyor. 

.. b •. kit r rlk ()k 1 r (' 1 yo ur. 
munase a ... n şe • ·l'i • ·vana. Çunkü Amerikalı! T da, Jnp nlnr da, 
sun~ \-ıızlyetln gerglnllkı ıle ınüte. ulh ha.linin zorlıiklm ın-ı ra.ğ'ınen, bun_ 
n b bir man7.:trll arY~tınho~. O U. dan a)rılmanın n,. dem k olacaı:ını 
retle ki cihan dkfırı, aı:'ık, 'ıışington. peküli takdir etmektedirler. Bu <'bl'b. 
la To)cy o cıasındakl gorlG tezadı kadar, Jedlr ki, her 1ki tarafın da, munıkiln 
Amerikan _ Jap<>n matbuatı nrıı.c;mda o!.:iotu müddetçe, hıı.rbılen ciUnab ,._ 
Cl".rl'yn eden miiruık~alıı.rı:ı, birlılrtnl decf'klcrine hukmetıw>kt.• bir hata 
nakzeden klll'Şılıklı beyanlara bir de. )Oktur, Son zamanda, taraflann goze 
receye :kadar alışını bulunuyor. Bun. b:ıtaıı endişelt".rl, ·'apon t Jo unun Pa. 
lara. faz.la ehenımlvet verme.z ola:vor. slltıcte ibraz etUtt faalıyeUe, Amerika_ 

.Ja.panya fle Amerika aras•nda mev. nın Çin mIUlyet.JlCl'Verlerlle ~·ııpt.ı~ı sü.v. 
cud ve mevm bnlun:ın lhtllanı nıf'Se. iADen \e mahiyeti hcmi:.ı: bJllnmı)en 
t.t~r. dün ne iseler bUKÜJI ele ayni anlaşmaları üzerinde temerküz. ve ~
şeylerdir ve aylan'l!!nberl li)lcncn ve kisüf ediyor. 
yazılan yar:ılıırn rağmen, b 1çblr yt'nl M. Kurusunun yeni fanJlyeU. şimdi, 
delil, bu vazlyett.: h'rhanırl bir de_, bütün bu m'çhuUerl belki aydın! ta. 
f!şiJdfk yapma.l!; 7Anırt•tinl doturmus cak Tc belki de bir .Japon _ AltU"rlkan 
değildir. Davayı haslt ı;eklinı! irca rt. anlaşmasının mümldin olup olmadıtını 
tifntlz ııaırıan, fıırııfl:ınıı müddcalnn_ kes1n 5urettc meYdıına çıkaracaktır. 
nın, bir tamttan siya i ve iktısadi ** 
Almanlar Rusyada mülki 

idare kuruyorlar 
Biri beyaz, diğeri 
siyah olan ikizlP · 

llıı.12ı hetnş!reıer•e sıııruı.t metırUrlıı • Bu ciddi ıvıiZlyet kaTŞıs.ında Japon 
' ve bazı mUtehnssıalıınn :maa..şls.. mtı!etl mfiıll IIiU~ mlHtemmel -
~ dUşünWm&ktedır. ıeşt.~ek i~ her g,:ı.yret.I yapmalı. 

l'Qhud Burma yoıuna karşı hücuma HJtl<'l' h ç şüphes z, ymı Avrupasını 
delllet ~ebllır. Çuıı.klni Ç n mehafıll. AtlAntik beyanıumes ndc tnsvır edilt'D 
~ h. Omtt nın Bunna yolunun em.. müstakbel dünya !c mukayese cdt>C€k. 
niYt'tlnl korumak için 1cab eden ted. I tir. Bitlerin bcyıuııuı.m&1. doğudaki (Baş tarafı ı inci ayfada) Bayaın O~ivi:\ Amerikanın Kıırol.n 
birlerin alındığını ve Burma yolunun Alınan fet!hlerlne dnyıın.ln b r Avro_ A1fred Rosemberg'ip daimi nazır ve. eyaietinde yaşıyan siyah renk ı blT 
emnyet.1nin Atlluıl k deniz yollan em. panm hürriyet ve emnı.vctınl bclirt - kl~lğine tayin etmıştir. kadındıT, kocası da s!\Yaıhtır. Hal.buki 
n\veti kadar mU:hl.m olduğunu bildir. µıete oaır~ca:ictır. Ilk olaırak Lltvanyn ~e Lctıonya es. Baynn o:ıvıa geçenlerde bir ikiz ço_ Almanu teblig"' i dır. BariciTe nıı.unnuı nutku 

'ru'.cyo, 17 (.A.A.) - J&Q>On Diet 
>..ı:r:..Baş taralı ı :lnd ı;ayfa4al Macllsinin bu sablhkf IevkAlide iç -

~... n \"e Rumen kıt'a.an dün şidı tınıaınds nutu!k söyieyen Japonya 
~~tt ~h:vrebe'erden ı;onra mUııim hu.tci:ye nazırı M. 'I\)gQ, şöy:e deıthŞ
"'it'tn n şehrini lşt:al etm!şlcrdir. tır· 

mektedir. Bszı Alman mah!e1lerinde cçt:;ça ki müstakil devletleri :ıraz.sindc ve 
kabul edildığine gör.? Rbbentrop, do • Beyaz Rütenya'nın bir kısım toprak- cUk doğurmuştur. Çocukların biri sl. 
ğudaki Alınan muv.ıffıı.k yct.'3~\klerin1 yalı. diğeri ıse ıbey .. rıxiır. Doktıoriaır Amer'kahlarm yakaladığı 

geminin Alman gemisi, 
ol~ugu anlaştldı 

'"ftpa'-~•· maksad ıe dlp,omatlk b'T larında mülki idareler ihdas edilmiş. .,,.. ..,,....,.. k1 doğu ort,(cyil düz.iinelerce imh şekli. atmış.. 
tafer elde etmeğ? ı;altş:rnıık .çin Uıll. tir. Bu topra ar, .AlmAn koml. 
mat .almı.ş bulunmakf:!\dır. serllğl sahasına dnbUdlr. Führer, va. lardır Bu şek! lerden ek4eıiyet ka -

d c• Yanınadıı.ı ını'l doğu tısını. ş!nı... • 
~Zd.e bulunmaktadır. cıJ .. pon)U dJ.Ş slyuıse!Jnin esas p.ren 

illa da Yapılan yarına ve kovala. si;pl Uz:ıkşark.ta Nısfet ve ada'et ü. 
'naı c~ri1;ıenııa•ar•nd, alınan esırlerln zer!ne miresses bl.r sulh tanlnl lmk!. 
ır,, Goo e varm:ştır Kara car • nını b 1maktır.» 

B-"Y'.aıııuuneye iJt :haJt için Vlchy hü. ll _ reis Heinrich _ Uhose'l doğu top. ona~ göre aUen:.n ecdııdı arasında. 
ki).metine mUracant edılmiştir. Fakat raklan A'lman komlserlığı vazifesine blr tane beyıae re~I. ıns:ın varmış. 
Fransız hükilmctin\n , Birleşik Amerl. tayin etmiştir. Vaşington, 18 (A.A.} - Dün gece 

Bahri}e ~retl tare.!ındnn ueşredl 
len bir teb'iğde ya.knlanmış CJl?.11 mlh 
ver gcmisinln Alm::ın gemisi olduğu 
bildirilmektedir. 

ka devletleri ıle siya.si ~asebetl~rl. . Blr kısım Ukra~a topraklarında 
nn keslleceğt torkuru ı!0, wredaüd 
ett'ği de Jllve ed·ımckV:dlr. 

~ lllrındald lt.\nlı t.ayıplanndan 
.. dJşınan k J ~ W scnellk uzun mesa.!s ... 
n • ıt'a Jı.nm Kere bota 

\.-
8 

h treç!rme t~bbUa eri rsnasın~ le doğu Asyanm bugilı:Su zııeden.lye -
..ar vı~r:1e de ba a atır ka _ tini getiren blr dfı;vlet. ef.mo.g.a ulı:~-

K . bllmiftir> 
~tlın ıe:o şehrinin clıem b'etl c.Japonyn, ~ve dotu A ya'da dlstımının bir llınnnma get'rl'hl!.ş.tır. 

~•tın...... lA.A.> - Alman kıt'alaıı ""'nl nızamın teessüısutıli mumkün kı İk.l aş evvel Ja.pon}'tl&n hareket et. 

Geminin 15mi Odenwald'tır gnı:I> H n Başvekil doktor Refik 
Saydam dün Mersine 

hareket etti 

da miılki 1dilreler kurulnıu,Jur. 
Komisc.rlcruı vaxlft.Jcrl 

Berlln, ı 7 (AA.) - Yan resmi 
bir kaynaktan brdiriliyo-r: 

Siyasi maJı.fellt'rden bu akş m ga.. 
zetccllere bildirildiğine gore doğuda 
işgal edilen topraklar ıçln ihdas o _ 

Kallkahn hn!tas,ı ..,. ı~·or. 
En mC$hur Pmnuz kuınecU 

ar~.stlerll~ 

..... n alınan Kerç · şehrtnJn J'- • d 
~~o nüfusu vardır. Burası, iOn za l:ın 6çaii pakıtln Almanya s:ı&'esı~ e mlş ola'D bu geml abluka hattını yara 
~ tda işletUmei;e başlanmış buIU: d®n~ okluğunu g.omıeikl.? baıht..,-r. roık Borde:ıux'ye w.nna.k uiyetlnde 

(Bıı.5 tarafı 1 inci sayfa.da) ıunnn Alm:m fevt:alflde kooılserliğln 

i cir eme 
şk 

ELHAMRA Sinemasında 
~ ~ mad~ böıgeuı!n ba.şlıoa dır.• idi. 

r, ~lr. Bu bolicdekı demir c:ıev_ Bundan .sonr.aı Hlnd.çlni'dekl hare-

Kurmay lkışka:ıı Mareşal Fcv&i C~ vazifeleri tamamile yen1 ve tarihi bir 
mak ve Har CıYC Vcldll ŞUkrU Sa -
raooğlu ne biTllk{;e gelm.şlcr ve ı.a?on. kıymeti haizdir. Bum® işaıret edil. 

20 :likınclteşrın lllcsamından 
ltibare.n 

~ Ue hı. Hlt.iy•tı 2 mllrar 700 m!L ltetten bııWeden ;n.a.ıı:ıT ıunları sb'y -
~ !:<1;}.Jl nıllyı:ır ton araamda tah _ m.!iUr: 
~~"*t.edtr. dngı.ıwe w Blrleşlık Amerika, bu 
·~ 

11 
1, 'l'aganroA' fab.'ikaJar~. h:ı.reket.1. öl tebdl.d s:ı,.mak k.lımrını 

Pariste 90 bronz heykel 
e itiliyor 

da kendilerini beklemekte olan zevat. diğlne göre hfılA ynşıya.ı bütün ha. 
ıa ayrı ayrı sclAm!aşmısardır. yalle.re meydan okuva.rnk harabeler 

Bu esnada Rcıs.cünıhur ve Milll Şef üzerine yeni bir h~rratın ecı:ıslnrı a -
:tsmet İnönü ga.rn gelm'-Şler ve salon tıımak mevzuubahlstlr. Bu çevre _ 
meth:ıı.Unde B. M. Meclısi Reisi llc Baş. 

SARK~ 
'"llllıh. -eıı~n:n şJnal'ndeld bö!gede r • ~~ tabrııltalar danlr cevb.erl 1hil. vetr.ilkleri gib1, flıil6lldi m~:ısebet_ Pnris 

17 
CA.A.) - D. N. B.: 

~ı bura.da ,_ !ardı ıertn iırbtnına mu::ıd!Jı tedbir er al _ Fransız lhük0met1 tarafından nesre. 
'Vekil ve Mareşal Fevzı Oakırulft tara !erde bolşevikllkten kurtuluş emri 
tından llmrşılanmışlardır. ~ııııt Şef vfı.kldlr. 

' Sinemasında: Herkes 

GÖNÜL ESRARI 
k~ç n a .. Jor • ,_.,,_... t dilen bir kararname mucıb!nce va _ 
·ııılıh ... ~ruıda tuz ve man=n~ de md: suret1le de bundan -.u...ue e -' . ~ .. - ta.n~lik ve E.an'&t baktmrndan 

e ~tadır. Bu bynaklıı.r dolaYl- mektedirler.> tıym.eU o!mıyan bronzdan mamul 
6?'1onda bır mUdd~ kalarak doktor Re lngilizler Singapura takviye 
fik &ıydarna Jyl tem nnllcrde bulım. 

~ r e u.navı öncmU bır E'UI"ettc Sözlerini Bir~ Amerlb. lle o'!ruı Fransa da.hllındeki bUtüıı hey'kelk:r 
ıı:_ r~!.ş \e bilhassa büyük kim... mü~ere Qerlren hariciye na - b.ldınlnc.aık ve tekrar eritllecektir. Pa 
~ b ları lrunıım~ur. Bundan zı.rı. şunları fl:a.ve ~: risteki bronz A.b'delerdcn doksan ta. 

m\16 ve lkendislle müsafnba ederek ve_ k t'aları gönderdiler 
dalaşUidan sonra aynanıştır. Filminde 

W:l:LLY BİRGEL '-e 
BR:tG1TTE HORNEY'c . 1 •~ ~are, b r d~ s!Wı fnbrl. cÇ n m 'esimn başhaıgıcından _ nesı erlWme'1 ve maden nden ba$ta 

\> "'"·- Vlşlye &"öre YaldJet beri Japooşa _ Blr~ Arnedka mü- maksa.dlarla istl!Ade edilmek illere ya. 
~il~· 17 <A.A) - Hus cepbesln - nasebe~rl, süroıb1 adrml.arl'> bozul_ kında kaldınlaooktı ... 
e tt14n en ac>n haberlere göre, AJ.ınıın mağn doğru ~lr. N1"r.dıan'beri, fell<ırde iki Japon deıvlet adamının 
~1aa en kıt'Wan, Kt-:ı; Sov.yet. mu. Japonya Amerikn i!e müzakere ha - nutuk.Ki~ Hd mem.ekct arasın -
~lel'l:t~t:!arını r.ırorak ıehre gir - lindedlr. Fa!laı.t fimdlye irs.dar hiçbir da.ki rht.ilafitU"Ul <footanc bir şekil_ 

l'lle U · Kıt'alar ııaıkuk mul:ı!l,.ebe- ırz.Jaşına.ğa ~·· de hfillıl Içln sfuün Amerlkada o!du. 
:Eı.u:ıxı. erıenıeğe devam etmeldeda-. cBlrleşik Ameri!La. d!luya sulıhünü iunu söyledlıklerine ıı.ret eı:Ulmek _ 

<le e: kıtuıan Bwastopol çevri _ arzu ediyor d<J';t:ane hal suret'eri 
e.1'llr Uvvetaı bir k~!e ele geçir - bulnunın j.mkAnslz o'aı:ı.dı.ğını sJnı- ted~ Ameriknn mahi'ellcrin.de, h.'l 

Müteakiben dak.tor Re!ık Saydam 
kendilerini ul)urlam ğ.ı gelmiş olan. 
larla '9'0dalaşıu·ak vagonlarına geçmiş_ 
!er w iyi !sttrıı..'ınt ve yoknht< dı'<"k.. 
teri 6rasındD. Ankradan a}TıL-nı.5lardır. 

Ankara 17 CA A.l ·- B.r aylık nıe. 
~ bugün şchrlm!7.di!n ayrılan 
Başvekil Dr. Refik Saydama :ıvdctle. 
Nıe karlar Harlc ye; Vekili 6Uk1·lı Sa _ 
r.acoğlunun \~O.lc.t etmesi yüksek tas. 
dlka iktiran elm ıf,.ir. 

iki fazilet numunesi 
~ lloıı.eı.z' ha yonun. Japonya, dün:f\1. sulhil ıstı - rlclye nazın OOrdell lluıl ile Jnpon 
~ et.el~ V2a.sı.nruı. Almanlar, b:ı. _ yor. Amerika Japm.y:a'nın ?httyaçlı.. murahhası S:ı.buro Kurusu arasında tllaS rarı ı .ııcJ s Hıuıaı 

t%-. ınerıte?!ertııl ~;al etmie- nnı ve doğu Asya.d:ıı!d wz.yetınln za y.ı.pıfacak bir müliılcatt.nn ronra ba.ş.. Kulen, nmnuskfı.r talebeye bll' :rardun. 
~ ruretlerlm tdaiir e.tınei.idlr> _ da bulunmak ıstemı'J, Jllkın bu arzu.. 

~ l-'1'itı ~lde, A!mnnlar volkof H:ı.r'.cilı'e s(dcrlnl şöyle bL t.ıya.cnt. olan Ameratan - Japon m~ .sunu kabul cttı.rememıştlr. Kendısmı.:1 
l:ırıll • :lş;ın~latd Alma nazın, z:akerelerl haklaw:laı ~lr 11Ud>lnlik mektcl> kit.nblarını alnmıyacaJt kadar 
Qe ~l ır Ruslaı- n - t·~tr: h:ıh:lr edilmemektedir. ta.kir. ve bazı ders kl~Lıırmdan malı_ 
h llı l)uıu et.Ll{;ı Mo2;ova - V~of Şimdiden sonra mw.:ıaterelcrle da.. rum olduğunu hber alon Nahid Ku. 
~~ll bu~lt ~rlnd bu unan Ttkvl _ ha fa:ılı:ı ıt ~ fnyda.S:z - T k ~~(:~n ~ A takrir ecllsi len. müşkllilı.tla, kıtab?unuı t.edArıK et. 

llıı k.a.buı lr tehlike altında o"!du. dır. imp:ı.ratortuğumwun mevcndl .. ~ ~o. b~ t.n.ktı1;9'~c.b: et melt tekllfinl kaoul ottireb lmtş ve 'O. 
~ lö'ınıerı et.nıek~irler. yetini Wbd1d eden şart.1nr meyda _ bugu.n lttifıaklo. . - nivc.rs:.te}'ı bıiırlnc;ye kııc:Uı.r bu ta.le _ 
~,e.td n harekft.tttı bulunduğu ke. lir ya!hud bilyuk dev1et oimnt ınişttr. Bu to;krırde . ark A!:ya:: ındaki brm &m ~t.ııblar•nı tem.in taaııhüd e.t_ 

l!a Ue e, b 'h~ Ka,. ld L:ı.do na ge ' ehlfk ,,.....,, 
1 

azı anlıışmtlzlığı mum.kun olduğu 'k.L\.dar mştr. G&terlen bu faz !et nümune:erl. 
~.., Oncg ' . e e ıve - !t!bnrı.mızı t eye --v•lJı o r v - çfıbuk tııi.yin ve ~it etmek -re müş. nı takdir ederiz. 
t\ı~~l1de, P Ktil e'r'i arasındaki s~ır yM. hO.sıl olursa, J.a1?nya, vakit k.n.Y- ve rettı.h prcıı.slp!erlnln AI.ENİ TEŞEKK'iJn. 

°'ll'ını ın kıt.'aları, &>vyet hiL betaneden kıa.t'l ve aıun.'tfı.r b r durum tere'k yaşayış 1n 1 k t 1 dil 12 Teşrhıi&ani G41 nkşanı1 vaz fcdcn 
l>l.iskürtmw 

1 
• o1d ır. lbl 1 ta tblklnl tem ey eme sure . e n Q;ı ~lor • e•d.r. ıı~ik z.:ıruret.'lnıde U15U g , n - ü hizmet etmekten ibaret evdet edeıi>en refikamııı kol snatin 

ttıaı " ı-11 nııc lahlr.em mc\ltil pon mll.!etı de ş'mdf:yc kac!ar .çln - yn sulh ne • dUşürdllğünU evde anladık. Maddi 
ltı~ ~~ l" kaYnaJtıaroan verı1en de ık:.aı.madığı en mü:acfö va?.lyetl l'(lll bulunan J~n po:.ttnsının, hlç bl.r t.c"tllet nden tnzb maue\'l b r kı~metı 
~ (lı A•-gQrc Rostot müstahkem mek mecıburtyeilndediT.ıı değlşJdl.k ya;p.ımcdan devıınu tas - olduğu ııÇtn mUte~-ssir oldu'k. 
~ "e ~nlar taruf~dfm şimal _ Pasifikte tehlike vlb olunmaktadır. Sayın gazetenı~n 14/11/DU tarlh ı 

~tır Udan ~·mağli baş _ Can;bel'Nı 1~ {AA)- Avustu.NJ _ Hull _ Kurusu mulikalı ve 4055 numa.ra..ı nlli:hasıı:ın ildnc 
• .. A"l) • b v tft....t-nn ı 7 (A.A , - Hull'ün saytasuıda snati.'l r~m nl gördUğQnüz 

b -- <Rııdyo go.z:::-= ya başvekili bu_<>ÜD şu be)"ann.tb U.. iiŞuıo ....... ' ' İstanbul Ii&'sl 4..L Lnlebeler nden 1585 110') 0 N'{)Illura ve Kurusu ile goril~esı 23 · <-Velt 6 . unm~: . numaralı Bay HU11nmetUn Tiryak oğ_ 
ffitlyar dolarlık Pasifikte Avusturolyaı ıçln tehlike daltikn sürmüştür. !unun bulduğunu okudum. Yeni tah . . . çdk, pek çok ~üyüktür. Hiç b.r Avtts. Beyaz Baroya glUn'"k tçln Hunun Saat tnma1 cc'bedecek bir kıymet _ 

l l.o%a SISaf 1Sf0dl turalyayı, vo.tnnın müd.!Lfaa61 l1:in çalışma odii'61nı ter'cettik'erı ~kit, tNJ.lr. Bu genç vatruı yavnmıntm asn. 
~~ t ·h..~ <AA> n-"' ne mmlln vamfeye ~ınlD.bilcce,1inl her üçü de matbınta beyun ttıı bu. letl tabı ve v cda:ıı bUyük kıymetle 
<! "' tk ~ · - RelslcLU.U,.ur t A tn tl karşısında da. ır!dlm;yecek k<.ıdar kuv cer llıtb'!Jlasarifüıe karşılık Ol- testlremez > • lur.ınakt:ın im lnu e l!Ş r Vf' li VC zengin olmaSl millet namına 

a }tl ar csu:an nıccll&nden yenL Vnşlngt.on 17 {A.A..) - Dıet Mcc_ Lonclrada aldsl~r itUlı.ar duyulacak b.r hM!~e.1!.r. Ken 
fl:ı~ ~ r. nı.tyorı dolarlık talı.. ıı.slndc Tojo ve Togo t.nrn.tındnn söy. Londra, 17 (AA.) - lnglllz rad - dl.sine vıe böyle kıvmctlı gençler yu _ 
et f <I , ııat. toı>c • ıenen nutnltl'ar b3.kkınd.1 Amer.:kan yoları bu sabahki ne r yntındJl. n - vası mürebbisi :mekteb dıre;dör ve tn. 
llı. ~ z ha l"lı:t t n ~ 11~.e müh mmnt ıcln hüküınet merke.zlnde hen.üz hiç blr mlrai Tojo'nun nutilrunu bk riya ve l m }!eye-tine alenen teşek1'l1ril bir ve. 

t1, r; "a ku11tc• • b r t:ımu da sôJlennıcnrektedir. s.'l.hte tavırları halltn.sı olıırak vasıf - clbe bllriim. 
n t. ne ve sııretı; ge şey k -ft"' 

td ı cck - Bunun.a bernber qiplomat nw.u... laındırınıştır. 
Nahid Kulen 

Londra, 18 CA '. l - Slngapurdan 
alınan habere göre bu şehre ıÇlnde 
Hind kuvvetleri buluruın reni tnkvtye 
kıt'alan gelmiştir. hayran oım::ıttıım~. 

----------
KADIN ... İ$k... ANA ••• Çocuğu içi.n yalan sijylüyor... Mongollstan 
9()1lerlnden... AıvrUP3 s!l!onlnrıntı.... QJcuğunun sa.adetini temin ..• 

Günahının cerosını çekn1dk içlıı 'koşuyor ... 

Hi 

E 
(DİE BAl\1BliliZiGE LCGE) 

Filminde Perşembe akşamından itibaren) 

AK EMASINDA . 
Bir kadın luyatının en heyecanlı tucir.ısını yn,,.c:ataeaktır. 

iRENNE e"ÖÜNNbE. ve CARV GRANT 1 
tarafından cm....-alı:Jz bir tarzda y:.ı:rotııan 

Mevs min en şen, en n~·eıı koınedısl .... 

ÖZAGRISI • 
iL 

görduğtl fevkıı1 • de nı~t ha.sebl:le 

SİNEMASINDA 
DAHA GOSTERIL ECEKTIR. 

bu rırsatuın 

SÜME 
BiR HAFTA 

Tekrar görm~ .lsteyen!erle h nUz görmeyenler 
~_.:&~Jll9il' lstifaıdc ed bı...r.cr. 
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Bana gelin.:e, dedi. Umurumda 
değil. Fransaya döncrım. Ar.acığım 87 
yaşındadır, bir ayağı çukurda. Nr.re. 
deyse tahtalı köyü boylıyaca.lc. Son 
dem~rlni yanında geçirı.rscm sevinir 
kadıncağız. Fakat ın.sanı en ç~ ür.Pn, 
maruz kal4ıihmız bu haksızlıktır. Don 
Danuel. sen bile bırçok me!>'ud gecele. 
rint bizim evde geçirdın. Dunn rağmen 
bızi böyle ezmelerıne göz yumuşuna 
dayanamayonım. Sen, sen ki vakt le 
benim yanımda çalıştığ•nı ftt'r.arla 
söyll:vecı Don Man:ıclsln, nasıl olur da 
böyle b ir şeye vicdanın razı olur? .• 

Rela uzun uzun düşündü, so.:;ra a. 
damlarına dönerek b irden ı.es;ni yilk.. 
acıttı: 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 
Ekmek sıkıntısı General diyor ki A"'evralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Kesef• 

- Ben halktan•m ve ballı: tarafın. 

(Baş ta.rafı ı inci sayfada) <Bal tarafı 1 lncl sa:tfada) dan seçllml$ bir insanım .• ve hnklkat 
icabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. Yerde Pullu Kutulan Israrla 

titı lçln Em.nönJ, Beyu(ılu, FaUh t"e bir dönüm noktası olmak hususiyetin.! te, ba.& kende "'r.len yanabcı Jtadmlart:ı 
BeşJttaG kazalarına verılen unun mik.. kazanmıştır. birer tufeyli oldıı~ merkcz'nde:1ır. Bu 
tan b.raz azaltılmış ve sayfrye fer • Ve gene bu hale göre muharib ise benım idarem için bllyük b r le. 
Jertne ılave edilmiştır. devletler şefl:?r1n.n soll zamanlaıd.:ı ktdir. Hünersiz ve ya~a.ncı lşç!Jerln, 

Ancak r.t.ış mevs:mı dolayıtıile. ev -ı birbirini taklb e:le:ı nutuklar!le bu çal$an ve namuslu ellerin rkmf'ğ.ne 
\•elce bu yerıere verilen un miktarı es.

1 
nutuklara ayl\k uydurmuş olm umu musalla.t olmas•nR müsamaha ıöster. 

ki yerlerıM HA.ve edilmesi lf\zım geliı_ I mi propaganda faa!;yetl dt'\'l"es;nd~ r mek preruı'plm dışındadır. B~naenı;.i~yh 
ken sayf.yıe yerler..nde de bir kısım 1 sonra rol yenid .s:ı, hem de dcmolmısl bu bayanlann bana gelip htmayeınl ıs. 
ailelerin şehre göç etmedikleri ve ve.! cephesi için danı l\Çı.k ve daha bariz teme1erl yerindedir. Bu lcrpaze·iğln 
rllen unun ancak lhtsncı karş:ladığ1' bir surette gculşlemı.s olmak suret.le 1 devamına müstı. ıde etm!yeceğlre, dedi 
altı.kadar lkaymakam~ıklarc-a . vllf\yet:e tarafeynin slla.hların::. ıntıkal etm•ş·ır. ve kAtiblerlnden birine şu kararı yaz.. 
b'.ldırilmlştir. Bu vaz yet Uurıne ı;ay!ı.. Birleşik Amerıica dt:vlct!eri kongresi dırdı: 
ye yerlerinden un kesllmemtş, fa:kat nin, velev az ım ekser•yetle dah el~ 1 - Boşanma k!\nunu dcğlşt1ri!cce:<. 
ş"hı n muh·eı f ~eml'er nde nl\fus art. bitaraflık knnJnun·ı :adıl etmn-.nl 1 Erkekler memleket? serbPstçe gt'lelıl. 
tığı çln evvelce verilen unun mlkta. ml.lteakıb Blrkş k: Amerl ~a bııhrtye na lecekler, fakat kadınıar, ya:ılnnnda 
rını artınnııfc zarureti hfı ıl o"mUŞtur. zın albay Knu·mn ar'ı'< h:ıre-!cı1tın gc= kocalan veyahusf onlann yazı!ı b
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Toprak Mahsulleri Of s dünden it ba. nlşledleceğlni ve şllmı:ll'!ncl'rE're1 nl n 1 nl olmadan, bu şehre yak bıısamaya. 
ren B yoğ!u Fa• h. mn n •nl\, Beı: ktaş çıkça bildirmesi ve bu ıırac!n B rk .. k cnklardır •. 
Jtaza:arın.a 225 çuval kadar fazla un \ r'k den !'n •Y a• ' y "o;ı K!lt!blerin end ~eli bakıslarllc de kar. 
ve--m " b3şlam\$•ır. rındn deniz ve hava k-ırakol ıaa· yet şılnşınca g(lltJmı:P.yer"1' söy'emes

1
ne 

Evvelce s hre verılm b r ıtün'ilk un ler n!n ve lu)f le Jı'mayes n!n f~~·aıaŞ de\~m etti: 
miktarı 3386 çm·al iken dllnden 11 ba. tır.:acağını, t:ıgi tere·l~ Birleşik dev_ - Bununla benıl:>er, muhaclr~n !da: 
ren bu miktar 3611 cuva.a çıkartı! • Jetlere ald ı.ısıer kı:nı:acnj:ını veya resi, kanunda yazılı ekocao etc'ımesinı 
mıştır. mevcuct Uslerln tcabındn 1ngUızlerle azamı derecede •E'fsir etmok sıılAhiyeti_ 
Al~kndarlnr un miktarının a,.tınl _ mu~· n kullanılnca~ını Mısıra nl haiz olar.aktır. 

ması üzerine buı;Un fınnlnrdıık' lilkın. dahı: ve dah:ı. çabuk m~l7.eme ye_! Madam aroll sav!nr,le haykırdı: , 
tının tamamile önlenm ş ol.tcağını il t ş • .mest ı~:n rour karlle'erin'n - Marla Sant•ss'mll. Eit"r brı ar 
m!d etmelcted'rler. Ek.moi sıkıntısı bü. OebelUttarıktan ıı:eç.rllerek Ak:imlz yanlarında birer eıitekl'? ıı:elccet o·ur. 
ttın bu tedı.'rlere rağmM devam et • tar!klle gönderilece~'nl ve Amer !ca h\'l'Sa, baskalanna kaP~trmamı>..k için 
t ği takdirde ,ıdJetll tedbirler alına. ticaret grmiler•n!n hPps ::ı'n teıılıht onlarla meşgul • olacn.lcl:ır. böylfJikle 
caktır. içın muktazl her hazırlığın yapılmış oL biz1"r dr ,.~'ttıı~ f'<'>c .. ıı-:z F'v
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Toprak Mah~ullerl Of.si tarafından duihınu beyan et..'lıesı I!·rlefk Amer!. dolup do'ırp boşalacak. U'>n ~'lnnuet, 
un f atlarının "rt.ınl!nası Uzerlne, dai.. kanın harbe bUtUn mana.sile glrebil. sen bllyli'i bir ııdamstn. Herha.de ya_ 
ın1 encUmen clcını:k naricmı 20 para mesi !çın kalan mesafenin arıcsk t>!r kında bir hey!tel nl d11terler, srnir !. 
fnzlas.le 13 kunıs 30 parıt olarak t ,_ adımdan ibaret b!r hale gclditlr.~ ı;a_ I Bazan en bı1sıt b!r l'k·r en bUytıı:c 
bit et.mJşti. Yeni nark•n ıta.tb kına dün rlh olarak göstermektedir. g{lçlUğU ortadan g
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rir. Boşıruna kel. 

ısabah•.an ıtibare:ı il:: ' nm•ştır. A .. CJık Blrleşki Amerık.ı ytirüyor, M hver nunu Don MAtm"l'"l :rım1ı~d11'!1 FPklL 
hn!kın b:r kısmı ve hatt.\ bazı aıA.'ka. I çt>U.lmlyor ve bek\lyor. üzerlnd:? yü. de derhal ddfştlriidf. ve bo
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dar1ar ekme!{ tıa·ını:ı ar•ırı'ma"ltıdan rUnen ve bulunulan yol aynidir ve iki atlet. bu hflr ve mOo;tak
1
l mem'P°k"'1n 

haberdar o:ma.dıkları 'ç n diln fımvar ı tarafı !ster iıı~me~ birbiri!~ çatıştıra. bilvtik ve g{lneşll b11!0Ş•hrln" yıııt<1ılı:('.a 
önünde bazı münakıışah:.- da olmuıJ • caktır. vaP-dı. Kamıen,.·tııuın iki kızı M"w. 
tur. ~ek sıkıntısı do'a.~'le, h!ı1k B rleş!k Amer:ıtanın biltl:l hıerbe 0,.1l'tıns mef'u~• .. mctıııkl ç<* pahrı'ıya 
yalnız ekmek tnm!n <'dtb•1mdl dU • girmesi bir emrı vak! oldul:u t.akdırde oturan tah~ll•r·nl b'tlrdiler, L a Ooıda. 
$llrlllt'k.te ve ('ltm ,. • ~ • ı . ne suretle hareket edeceğ nı: dair e.ırn.. nın otlu da Harvar.1 Un ·v,.rs!tPS~nden 
v~nl. iYI pişmemiş o'masına d '<~nt d.yc kadar :nuht~~.r tahml"ller yUrü. I muvaflaklyetle dip'om<ı .1'öı. 
et.m,.mektedlr. Bu !tbarla elunck 61. tUlmllştUr. Bu~ı1ardan baıılan, B rie. İbrahim Horl 
kıntısı fırırıct'~ ,n f$ n .. çok gelmek c. şık Amerikanın İllg .tere !:e h rl kt.e --· 
dlr nundnn b1'11•.l bazı nc;~ı>sz't"'ln Atlantlk hrı.k nı.yetinl tes.s ettıkten ı fSTı\?o.'BUL m:ı,EDİYF."t 
sıkıntıdan 1st•fa1c e~PrPk fırınlardan sonra İ'nglltere ada\armo. aı;ker gön. ~ 
aldtk'nn C'km k'cri b kl yen ha'ka dereceği ve orndarı trsn ı: as f'r:u le Şehir T lyatrosu 
natf tn.n QOlc fazla f atı'\ sattıkları gl\. b.rllkte Avrupa karnsm \ ınUh m ınr Tepl''l:>s: dram kt~mınJa 
rillmUştilr. D ln bu ti • 'rl" hoır k t e_ ihraç har keli y;ıpfmasını tek.:f ve ak~m ~ a at 2n,30 ea 

"'l bazı acıkf."'>'.>ler , ka'anmı.ı ve teşv k cdeceğ mt'•itez nde ld. U ter 1 ·~ MERDİVENDE BİR IŞIK 
nd"' tak' b:ıh b ş'anmı tr. b r ı ı. es k A. 

'Elkrn ~.<'J'.!"~ınl •arım malı:!llld!le mer ka kara. ve hava kuvvetıerlnln 
ev!e·e datıtı' "lk f 'f'• n h zırl >n _ Mısır mıntakasına n.1klcdılerek ahva. Orhangazi S. llulı.uk n•klm.ll!indl'n: 
TJlası ·şne dl n d d .. • a-rı o•u.,m ştur. le g re ya L b ·adakı tng.llz ordu•unu 1 Gürlei cedid köyünden Sa.ıh oğıu 
Bu ı· ler b•ıg!'n ve-;sı. ya,.ındıın lt"ba.

1 
takviye He ona, karşısıncWkl İ".alynn. Murad can tarafından İstanbul lln. 

ren evlere da. tılaca• ttr Aman ordusu t!ı r n b:.r tn.a:-ruz icra. k panı Fener caddesınd~ Osman bey 
- - """' sı lmktınının \0er1l2ce"ıne HY i'ud 1ü. h.ını.nda 38 nwnara.aa muk m Zn-ne 

G 
•• u•• ı 

1
• ş er•ı zum ve icab hllsıl ol~U~U takd!ıde İ. veva Kerim oğlu Hasan a\l'Vh.nC' açtı. on ran Ve Kafka:iya ÜZP.T nden ÇPD2 lng!_ ğı tasbıhi scned davnsının yapılmak. 

!iz kuvvetlerile b!rllkte Sovyet cP:ıub tn olan duruşması t.•rasında dava'mın 
<Bas t.ıırarı 3ı1 de) ordularının yardımına g dlıectğlne fkamet.glıhmın haım meohullyetıne 

edey m: scvı.d ıni de b• m yor. da rdı. 1 mebni 116.nen tt'~l gat icrasınıı. ve du. 
Bu genç lUZ ne Y pınu •• : B ı tatun•nterin ş mdki halde h ç ruşman .n 2/12/l!>41 tarihine ıa;1k.ne 

K.r.ıdını.a cr'A.cıt aru .n.ı..ı. 17 seneak b,r.sin n var'd olmıdı~m~ B.rlrş]{ A. karar oer.~ oidummdan Jnf'Zk~ır 
)aıj !ar1'ı çok ur, lı "" p ..... t1>k..u. <.a 1 mcr!ka dewletleri reis! Bay Ruzveıtc gUnde mııhkemeye ge'mrsi ve-va b r 
d n .. cb lır. Fakat az.ıı. ve. ÇOKiuk ta 

1 
at!en ı 4 İ'klnc teşr n tarnl! b r Aınc. ı \ '1'•11 göndeıımesl ınıumu !-t'blığ ma. 

nJlaYet nı.Sbl bır öıç1tdUr. "l .. ş bahs n. rlkn mecnıunsır.ıtl ıııtışnr c len şu ı;öz.. 'kamına ka:m olmak t\'ı:ere llln o!unur. 

devreyı gCQtıkt.en . sonra, b.:hass.ı \1L cBay Ruzveıt şımd kı halde A:'.ns 

Güzel 
Büyük Anneler 
Genç ve Teze gorun· 
mek için Bu basit ve 
Kolay usulü tecrübe 

ediniz. 

sar ve hazmettırllmlş süt kre
ması ve zeytin yağı, dl~er gizll 
~vherlerle karıştırılarak beyaz 
renkte <yağsız> Tokalon kreminin 
lsUhıarında yirmi · senedenberl 
kullanılmakta olan meşhur for
mule ithal edilmiştir. Bu krem, 
cıldinlzi serian besler Ye gençleş
tirir Tenin çizgi ve buruşukluk
ıarmı ve gayri saf mnddelcrlnl gi
derir • c <:ildi tazcle~t.irlr • e neflı 
bir koku ile tAtlr eder Fazla kıl
ların neşvünemasına sebebiyet ver
meı. MalOmdur ki Fransız kadın
ları bugiın bir kaç sene evvelkJ
lcrlne nazaran umumiyetle daha 
gı.izcldlrler. Mütehassıslar bunun 
sebebini Tokalon kreminin vasi 
istimaline atfediyorlar. Aylık sa
tısı hemen bir milyonu bulmakta
dır. Sız de bugunden itibaren bu 
kremi kullanınağn başlayınız ve 
her sabah daha güzel gorününüz. 
Tokalon kreminin müsmir netice
leri garımtilldlr. Aksi takdirde 
paranız iade edlllr. 

de bu.tün ehemın;yet.n: mua:;ycn bu-l lerden istldl!ıl eylemM mi.in klli.di.ır: 

c ... nun yap;.:;,nn iör.: aur. Oıtyanw;un ı kı " n z Jı.ırb ı. grn ş _ 
Bu genç kızın durumunda, ahha. ıetmek ve tngıltereye yalnız Am"rlkn.::ı 

noktasını muvafık f.ırzetmck ,, eaı'l.l:e hava b.rlikleri g6nd.:rıncit t'.krlndcd.r 
mf'\ ud farkı yen.im z b, • m ı.nı ola. ve Birleşik Amer knrıı:ı harb~ .şılraki 
rak gormüyorum. 'Madcmkı, bUtUn ö. keyf.yetlnln Alm'\:ı mtlleti üzrrlode 
bur şal'tltlr lehted.r, menfaatlerde te. yapa~ğı ruhi teslrın, b:ı m.:ıeuı y.ı.ıı:ış 
" , ıU< vardır, bu m<ıhzura guz kapa_ yola se\'Jted•ımeı.te olduğu kanaatlnl 
tı.nb lır. vereceği Nazı nükume 'nl b:ışındnn 

Tiırkiye Cumhuriyeti 

1' rmal yol~ ct.tuyucumu:ı derdınl atmak ~areler!ni. aroma~a s \">Cd ceği 
ann sine anUı.:.muıdır, b ll~orum, aile ve bu suretle rle clh'ln cttlhunu yeni 
muhafaz..::J rd•r • kııına cı pe~ hoşuna den tesis tmkfı.n~arım eki~ eyJıveceiJ! 
g.'tlti. muhnfa7.a.kt\r tt'rb'Y verm ş>,..r, znnnındadır.> • ı 
fa.kat ı.stc görülUyo: ~ı. muh;ıfazokft.r ı Bu sözler. Rcaba Baf Ruzveıtın ha. 
terb yenin sıyanet h:ı.ddı b.r dereceye klkaten kendi sözli!r' m'd r? Bunu 
kadardır. ailenin e:ı:ıstı h.s.E'r ne rıti. e!md llk bllrmtrcceınn ı t b 'd. Fa 
m n kızlarını dlnı':; cekl rlndc::ı emi.1 kat. '"'nu ~.:.·ıı ,.. zk' aM'hır. d -, ll ı·eğl la d yu ov3 y ce .. 7. • 1 ver ev. 
ntm Me'>e.e seç en C'r • on nn a lctlert rl.lesnsı da Unıuml H!!.rbin tcc. 
muvafık ~~ımkala;ınd ı. dsod~ra S~u dhl~e4 rübeslnl görmüş )nsanlar o.dnklnrını 
('rke •in f9W"a. e .. mes n e r. m ., defan.Ua lll\n t • ı ... - s J 

b 1 nan bu el1'.cr""n kn b d e m ' er .... · · o:ır.a a. 
y:14ıOOa u u &• n e rıonya da \"l\rrlıı: Bu sebeb'e ·ki tara 
g zl b r a<f.< yaşatma"• ..... ha.t A nL fm !ddlalnrı arası•ıılan şu· h!lkikat a· 
şanlı olmadığını. evıenmPk ~;._-re bu_ cık olarak k,.nd's'nı g6stermektedlr: 
ıunmadığını kim tem n ede!:> ? AUc, cHarb devam ede "':Ctl 
kızın alles1 tasnıvur-ı muvafrk görür. c.. r D :K. D. 
se ev,'E'lA bu noit.tayı n•l\ıyac:ıl!:. sonra 
erıı:t"kte bir teınavUI uyandırmaya ca. şartı budur. Filtr mi d ğ ş•lnnlyeceğim. 
ıışaci\.ktır. • Bu. bövle olmakla beraber erkeğ tah 

oıruyucum bana Jıatırla~ış· Ev t TCt ct.m.enln mümtUn o\dujhınu d~ 
prenst-p olarak t.a'eb'n da'tn!l erk 11:• n 1 b lirim. Dedim ya, ilk rol a \ev" dl\şer. 
ıreıınesln! isterim, muvaffak ye n il.k T EYZE -- -- . . 

TAKSIM K~..,ISTAL'de~ 
SALAHADD1Nl EYYUBl filmindeki barikulide 

YENi ŞARKILARI 

MüZEYYEN SENAR 
U.ı\N l>İl\, i l'ECF..KSb;tz. 

TÜRK mus•k ~in1n en bil> ült ıU.::.trulı DEDE MER. 
HUM'un GOO s nel k olmez bU•ün eserlerin. de 

l\I U .1. t, Y Y E N S E N A R 

YU~ k huz.ırunuzda okuyacaktır. 

nt~·fK AZ ımYEfİ w HA.YAN olmrucularım•za iliveten: Dört senedir 
ı;..ıhnclerd~ conncd glrı z şen ve ş:ıkrak sw Ye şarkılarllc kendlni~ok sevdi.Ten 

ZiRAAT BANKASI 
1turul~ tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.ooa Türk Lirası 
Şube ve aJans adedi : 261 

9lni " tleari her ne\1 banka muameleleıt 
......................... """"~~~~ ~~;-..~·~,~~~·~'."'-"Pili ........ --

ztn.at Bankasmcla kwnban.lı " .ibb&nı& tuarnat hesabların 
az 50 Uruı bulunanlara 191lede 4 defa gokllecek kur'a Ue ._ .... ~ ... ~ 
p1lna ..ore lkramtye datıtııacak1ır. -~ 

4 Aded 1,000 Lirabk 4,000 Lira 
4 » 500 • 2,000 
4 • 250 • 1,000 • 

40 » 100 • 4,000 • 
100 • 50 • 5,000 » 
120 )) 40 :. 4,800 • 
160 • 20 • 3,200 ,, 

DUtka t : Hesablımndakl paralar bir sene ~inde 
dUşmlyenlere ikramiye çıktılı takdlrde ~ 20 fazlasUe so liradan &satı 

Kur'alar senP:le 4 defa, 11 Mart, ıı Haziran vert.ıccelı:tlr. 
kAnun tıı .. ;ııı .. rtnt1e çekllf'cekt1r. ' 

11 
E)>HU, 11 Blrinci 

rt!AHMURE SahnC'mlzde görmüş ve 1 
dlnlemls olacaksınız. ,....... -. - ~ ..Mı.. -.................................................................................. :.::.~~4*'W 

GÜNJ,f.'lti saat 15 ten M ÜZE y y EN S E ~I AR . . ................ . 
ŞENSES'i 

.PAZAR 18 e kadar N Son Posta Matbaası : Neşrıyat Müdürü: Hüseyin Ragıp Emeç 

~ ..... ...sı---· ın iştira.kile B il l' Ü K M A l' i N E. T el: 40099 , SAHİBİ: A. E.~rem UŞAKUGlL 

Devlet Denizyolları 

MüdUrlUOll 
lşle cma 
llanJarı 

Umu111 

•' İ.şılemıem!z sağlık şubesinde 100 llra kadro ücretli bir eczacılık oı~ 
h aldir. 

Talip olanların şeraiti anla.maılc üzere tekmU vesaiklerı:e o!r!lkte !., 
mum müdürlüğümüz zat şlerl ıubeslne müracaat etmeleri lüzumu .il"' 

o!unur. 00033) / 
~~~~~~~~~~~~~~~~~--__., 

lLA N 
Telgraf, tele!o:ı ve santral glbl muhabçre clhazla.rının tamiri ış!e~ 

çalıştırılmak i.lz~re ince tesv.yeci ve ince tornacı san'.ıt.kii.ra 1!.lzum v.a~ 
Bunlardan askeri lmallı.tha.nelerde çalışabilmek şart.la.rını hıı. z bulWJ 
Türk san'atJtArlannı:ı bılgl, ısc11ikJerınl bılamel isbat ıç n i.şç1ilklerine ";J 
varsa veslkalarlle en son 20/11.'941 glioünde Ankarada İstanbul C'~~ 
UY.erinde Muhabere Park MüdUrlüğJne müra.ca.a.tla Ucret t.ıkd r ne esa5 

18ôak Jşçillk aııı~ıı imtııhatım!I. gırmelerl llı\n olunur. <1402 • 9984' 

lstanbul Belediyesi ılanları 

Tahmin B. İlk Tem, 

2974,50 223,74 

1537,00 ll5,28 

1245,95 93,70 

1127,36 84.55 

Motörlü vesaitin karoseri vesalr a,ksammlil' t:ıın1? 
de kullanılmak üzere alınacak kereste vesaıre· ~ 
M<>törlu vesaitin ta.mirınde kullanılınak üzere 
nacak eleıdtrlk malzemesi. ~ 
MotörlU ve.sat tin tamirinde kullanılmak üzere~ 
nacak Gtösele, vakcte, v.dala ve:.a.ı· sarac.ye 
zemest. ıl 
.Mülhak.a.t dlspatı6erleri k:in aıınacak 326 ~ 
11Aç ve: sıhhi malzeme. ,f 

Tabm1n bedelleri 11e ilk temtnat miktarları yukarıda yazılı işler f. 
ayrı aç~ eksiltmeye konu muş:.ur. Şıı.rtnıı.me1erl Zabıt <1e V.uamela.t flud;..ı 
lütü kaleminde görülebilir. tlıale 21111/941 CUıma günü 33a t 14 de o-"7.. 
Encilmende yapılacaktır. Taliblerln 4Jk teminat makbuz veva me tll~ 
ve 941 vılına ald Ticaret Odası ves'.kalar l!e ihale gUnü muayyen saatte 
mi Encümende bulunmalan. ~p575ı 

/ 

1 adet 2000 Liralık = 2ooo.- Lira 
3 ll 1000 I> "'- 3000.- ll 

2 • 750 11 = 1500.- 11 

3 11 500 11 = 1500.- 11 

10 > :!50 11 ::... 2500.- ll 

40 11 100 11 
4000 ....... , 

ıı= ./ 

50 11 50 • = 2500· 

200 11 25 ll 
- 5000../ - ./ 

200 > 10 • = 2000· 


