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1 R HABERL 

Tunus ve Libyada yeni 
taarruz hazırlıkları bitiyor 

Mihver devletleri Sicilya- Tr~blus -Tunus 
müsellesi içinde 1000 tayyare toplamışlar 

Kahire, ıı (A.A.) - Çarşa.m· milıverdlerin bin tayyare top. rine zaman :.ı:aman nle§ açmak· 

Milli Şef dün akşam 
\ orta Anadoluda 

bir seyahate çıktılar 
Ankara 1 O (A.A.) - Reisicümhur İsanet 

lnönü bu akşam s.aat 19 da Orta Anadoluda 
lbir seyahate çıkmıştır. 

Milli Şef Ankara garında Büyük Millet 
Meclisi Reisi AbdülhaHk Renda, Başvekil 
Şükrü Saraçoğlu, Gen~l Kurmay Başkam 
Mareşal F cvzi Çakmak, lV ek iller Heyeti, 

Cümhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri, 

genel merkez heyeti azaları, müstakil parti 
reis vdkili, meh'uslar, Genel Kurmay, Milli 
Müdafaa V ek.aleti erkanı ile diğer vekaletler 
erkanı, müe&Seseler dire'ktörleri tarafından u -
gurlanrnıştır. 

ba günü, El Agheila'da devrıy• ladıkları anlqılmıftır. Tunus ve tadırlar. Mihver tayyareleri bü. 
kollarının fa.a!iyeti pek ziy~de Libyaya bu tayyarelerle bücımılarda yük bir faaliyet göstermişlerdir. -------------------------------------------
olmuştur. Bu ke,if hareketlerıne bulunmaktadırlar. Alçaktan uçmak aurelile yerde 
h~fif t~nk kuvvetleri İ§tİrak et· Almanlara göre bulunan uçakları tahrib etm:ş!er 
mıtlerdır. 1 Berlin, 11 (A.A.) - Beyne). ve Deme civnındn bir araba ka-

Londra 11 (A.A.) - Royler n ·ı 1 h b 1 b"" b"ld' f'l · • k 1 l ·· • • bildi d"w•, .. ütt fık ke,if kol mı e a er el" urosunun ı ır· ı e-sını ya a ıyttra t muhım zayı. 

la r ag ne goreMm e M truh'tan diğine göre dün ~İmAli Afrikada at verdirmişlerdir. 
rı ve topçusu arsa a h b f ı· · d • w . 

itiabr b•"t"" ınlhver hatlarını yok mu are e aa ıyctı evriye ha· Tebu'l"'badak' agir hu·ımetten 

Tahranda 
argaşalık 

en u wt } k ti · · h' t · t" H ·· f·kı k d"J ' · lama1ctadır. Montgomery ite k'oyu. re e er.ıne ın ısar e mış •r. er sonra mutte ı er f!n ı e~ını to-
mupr Had' lerln çabuk geliıece. iki taraf topçusu düellolarda bu- parlayamllmışlardu·. Bunlar o Mag"' azalar 
rw 1 t .h · · d~lel lunmaktadır. Rommel zırhlı or· kadu zayıf cfü~müthırdir ki bü-

a nltıı e ı yor. d Jd 
Londra 11 (A.A.) -·-Tunw ve dusunun k.arşıamda 2 mfütefik yük kuvvetlerle yeniden hücuma yag"' ma e i İ 

Libyada ' müttefiklerin taar· zırhlı fırkasının, bir Yeni Zelan. geçmelerine .imkan yoktur. Müt· 
ruz hazırlıklarım gösteren da piyade Uimeni bulunduğu tes· tefik yürüyüş kafileleri Alman Tahran 10 {A.A.) - Reamen 
j .y ... ı .... vardır. bit edilmiftir. pike tayyareleri tanfından mü. bildirildiğine ıöre dün Tahranda 

U.ndra, 11 ( A.A.) - Sicilya • Rommelin uzun menzJlli top· temadiyen bombalanmt§ ve da- ka.ıııafahklar olmuı ve parli. J· 
Trabtus • Tunm müsellesi içinde lan İn~iliz yürüyüs kollnrı üz,.. wıtı1JY1tı~tır. mento meydanında yapılan gü • 

rültülü bir nüınayiı esnasında 

Sterling grupuna dahil 
memleketlerden Türkiyeye 95 
milyon lirallk eşya gönderildi 
İdhalô.t arasında 14 milyon 
500 bin liralık hububat var Petain Alman garb 

orduları başkuman
danı ile görüştü 

Viıi, 11 (A.A.) - Mareıal 
Petain tarafmdan vukubulan da
vet üzerine Almlln garb orduları 
ba.Jkuınandanı Mareşal Von 
Rundstedt Vitiye gelmiı ve Ma· 
1"e}alla uzun bir ıörüımede bu. 
lunmuştur. Bu görüşmede Laval 
ve kalabalık bir hıeyet bulun· 
mu§tur. Müzakereler terhia edil. 
melde olan f'ran11z ordusu hak· 
kında cereyan etmİ!lİr. 

-Stalingradda durmadan yağan 
kar orduları siperlere soktu 

Berlin, yollar geçilmez bir halde olduğundan 
takviye kuvvetlerinin taşıt tayyarelerile 

yollandığını bildiriyor 

mağazalar yağma edilmiştir. As. 
keri kuvvetler ve lran polisi nü
ma~i,çilerin üır.erine ateş açmıf· 
lar,dır. Yağmacılar yakalanmış • 
tır. 

Ankara 1 O ( A.A.) - 1 Son. 
ki.nun 1942 tarihinden 30 l::ylul 

Bugün v-.ziyete tamam.ile ha· 1942 tarihine geçen müddet zar-
kim olunmu~tur. fında aterling grupuna maluıus 

memleketlerden Türkiyeye vaki 

Darlanın vaziyeti ticari eıya ithalatının kıymeti 
takriben 95,000,000 Türk lirası

İ~!i ithalat meyanında talai • 
ben 14,500,000 Türk liralık hu• 
bubat ve 3,S00,000 lirahk demir 
yolu malzemesi vardır. Sterlinıı 

grupu memleketlerinden Tül'ki .. 
yeye gönderilmi~ olan harb maL' 
zemeaının kıymeti yukarıdaki 

1 

Maretal Petain Mareşal Von 
Rundstedti öğle yemeğine alı
koymuştur. Von Rundstedt ak· 
ıam üzeı"i karargahına a.vd~t et· 
miptir. 

sınai ltalyanın 
istihsalatı yan 
yanya azalmış 

Moakıova, 11 (A.A.) - C~
neVTeden Taaa ajnn~ına ıelen bır 
telırrafa göre, lngitiJ: hava kuv· 
vetlerinin yaptıkları hava akın: 
lar-ı ltalyanın a:ın•Yİ sahaaı?da.kı 
istihsaliıtını yan yarıya ındır
:m;ıtir. 

Bu, mühim f ab.-iltalara yapı. 
lan ağır hasa1' ve ~on_ıba~dımll.n 
edilen çevrelerden ı~çılerın kaç· 
ınası yüzünden vukua gelmekte
dir. Torinoda, son haftada uçak 
imalatı normal rand,manın onda 
biri ın~be~nde olmuştur. 

Almanyanın 

hazırhğı 
Nevyork, 1 t (A.A.) - Birle

ıik Amerika haberler bürosu, 
Alınanyaıun, muhtemel bir taar
ruzu kar4ılamak için Avrupanın 
bata kıyısının nıüdnfaası için ge· 
m. ölçüde b.uırlıklar yaptığını 
bildiren :.;r. raporu bugün ne}
retnıektedir. 

Muğla vilayetinin 
var ilk ve roisi 

Londra, 11 (A.A.) - Stalin· rağnıen terakki göstermeie de· 
grad bölg~iaıde durmadan ya· vam etmektedirfor. 
ğan kar yüzünden Sovyet kuv. Dün gece yarm çıkan Sovyet 
vetleri hareketlerini hafifletmİf· tebliği Sta~·ngrad mıntaka.aında 
lerdir. Kar Ru' tupçusunun vazi. ve merkez kesimind~ taarruzi 
feaini mÜ§küllc~tirmektedir. Ha- harekata devam edildiğini bildir-
vanın muhalefetinden dolayı mektedir. 
Sovyet kıt'aları aipel"lerine çekil· Almanlara göre 
mitlerdir. Berlin, . 11 (Radyo) Doğu 

Eden aleni beyuna:ta bulunmak. 
tan imtina ~tti, Avam Kamara• 
aında gizli müzakec_der ba1ladı 

Londra 1 O ( A.A.) - M. Eden. 
Avam K maraaında beyanatta bu.. 
lunara'.k Darlan vaziyet~ hakkında 
gl:d.1 celsede münakqa ve müzakere 
yapılmasının ehenunlyetine ltaret 
etrnİftlr. Memlekete hitaben beya • 
natta buluııulacağı suretin.deki vadi 
hatırlatılarak sıkıttırıl.an M. Eden, 
fUDları söylemiftlr: 

Halkın bu mesele karıısındakl 
vaziyeti, Blrlefİk Amerika reisicüm 
huruouıı beyanalı ve b•mim Ava.m 

Lon~ra, 11 ( A.A.) - 24 saat cephesinde yağnıur ve çamurlardan 
süren ıiddetli muharebelerden ytollar geçi1me'21 bir hale ır.irdlğn
aonra Ruslar merkez kesiminde den Alınan takviyelerı taııt uçak. 
bir mukavemet merkezini zap- ları ile büyük mikyuta aevkedil
tebnitlerdir. Almaular büyük 7.a. meğe baflanmııtır. Bu yüzdt.-n Al. Kamarasında ya~mıı ~ldui'u~ he
yiat vermitlerdir. Gana!m mcya man harekatı yeniden canlAnmıftır. Ydanat ile tadyln .. e1dılm1 lftı;~ VeVıimdb 1• d b• l b ı Berlln 1 ı (Radyo) _ Stalin- .en son. ra a .oy e o acaıdır. e e. 
nan a •r a ay aancagl u un- • nd .. d f d k l nım lçm alenı beyanatta bulunula • 
maktadır. &"'&din cenubu a mu a aa a a w ahh.'d"• 1 • 1_._. 

Londra, 11 (A.A.) - Ruslar mak üzere Tlmoçenko kıtalarını el~ ta u une I' ntmeme uaan 
ıiddetli Alman mukaveme-tine mevzilerine çe1mtiftlr. Y B=~ üzerine Avam Kamarası, 

d b 
• fİmalİ Ah.ikada val.:ayiln ikişafları 

Amerikanın Almanya a ır ve Darlanın vaziyeti hakkında ılzli 
celsede müzakerelerde bulunmağa 

Arnavudlara belediye reisi baJWlll~:· Çörçilin nuthu · • d 1 d Londra 1 O ( A.A.) - Röyterin 
verdig"" i teminat • 1 anı o un u parlamento muhAbİrinİn bildir • 

diğine göre Çörçilin g:zli toplan-
Londra, 11 (A.A.) - Birlqik Cen~re, 11 (Radyo) - Alman bda Darlan hakkında aöylediği 

Amerika Hariciye Nazırı Cordell y~d.a Sılezyada Krenab~ belediye nutuk sebebile, bu toplantıya fev 
Hull Arn vudla.r fta}y ı A na- reısı Brdlau mahkeme&ı taı·afından kalade derecede meb'us itlirak 

• • -•- a, . Aay ik 
1 

ölüm cezasına çarptırılmıı-tır. Bu f!tmiıtir 
vuclluktan atnı- lçın mer, anın adam izinsiz koyun ve domuz kes- · · --~ı>---
Arnavucllara bir gün yardımda bu- mit ve aabte vesikalarla M">kiz kllo 
lunacağını vadetmİflİr, un edlnıııiftir, Hüıkiim derhal tatbik 

Cordell Hull, Amavudların İtaL ediım,tlr. 
yanlara kartı yapmakta oldukları -------

::ı:;~ard>elerlnden sitayİ)le hah Başvekil valimizi 
Amerik-ada-n -0-g!l-en-buğdaylar kabul etti 
Ankara 1 O (Hususi) - Ameri

kalılar tar'afıodan kendl vaııtalarile 
mem&eketiml.ze getiril;ne!i taahhüd 
edilen 15 bin ıtion buğday tamamen 
getirilmit bulunuyoı'. 

Ankara, 10 (Hususi) - An· 
karaya gelen İstanbul Valisi Dr. 
Liitfl Kırdar öğlede~ı evvel Baı· 
vekilimiz Şükrü Saracoğlu tara
fından kabul edilmiıtir. 

Tunusta yağmurlar 
harekitıdurdurdu 

Barem 
kanunları 

tadilat 
projesi 

Ankara 10 \Hususi) - Va;ı;i. 
felerinde kabiliyet ve meziyet 
göaterenlerin barem kanunlaı·ın
daki miiddetlerle mukayyed ol • 
mad.an terfi ettirilm~ler\ esasını 
istihdaf eden barem kanunları 
tadilat projeaini hükumet Martta 
yeni meclise hkdim ~decektir. 

Almanlar 2000 Sovyet 
tankı tahrib etmişler 

Muğla 10 (A.A.) - Vilayetin 
l>e, kazasında varlık vergisi neti • 

Rabat 1 O ( A.A.) - Şimal Af
celeri ilin edilmlııtlr. Bu neticede ye rikA müttefikler umumi karar • 
lıtiaılar ıudur: sa.hının tebliii: 

re'ketleri dıtında hafif faaliyet 
kaydedilmiştil'. 

Uçaklarımız, cenub kesiminde 
küçük bir düşman kolunu bom
balamıttır. 

Bedin, 11 (Radyo) - Şark cep. 
besiiııde son boltevik hücumları bat 
ladığı 2.11.942 tarihlndenberi im
ha edilmlı olan Sovyct tanklarının 
sayısı 2000 i bulmuttur. Bu rakam 
geçen sene tahrlb edllmlı olan 
Sovyet tankları ~.ikwuu ıölııede 
bıralcımıktad ır. 

Milis 323.300, Bodrwn 73.250, Y.atmur araziyi geçilmez bir 
Datıca 12.550, Marmaris 19.900 bale aoktuiundan dolayı~ cep -
~ 15.350. beôia ileri kıaımlarmda. ketif ba· [Deuamı 3 üncü a.ılilada] 

na balii bulunmaktadır. miktara dahil cdilmemiıtir. 

Unlu mamuller 
Börek, makarna, simit ve 

pasta imaline müsaade edil
n:zesi için tedkikler yapılıyor 

Ankara 10 (Hususi) - Unlu mamuller yapılmasına müsaade 
edilme.i için tetkikler yapılmaktadır. Serbest piyasadan aerbeat 
fiatla aatın alınacak unlarla börek, makarna, simit, çörek, paata' 
imali ve bunlann ekmeğin kartla aatıldığı merkezlerde maliyet 
fiatlanna muadil kar bedelleri ilavesi suretile aatıfa arzı bahia 
mevzuudur. 

haftası yarın başhyor 

Günün Nasihatleri 
-----····-----

Ulusal ekonomi ve artırma kurumunun 
tertib ettiği vecizeler 

Ne kadar ekersen 
yüzün de o kadar 
E'Üler. 
Daha çok ek ki, 
ke&en de o kadar 
tiısiıı. 
Her makine, her 
te7.ci.h arkasında 
çah°'an iktısad cep
hes:nin Mehmed· 
c;ğidir. 

• israf her zaman 
bir cürümdür. Bu· 
gün bir hiyanettir. 

e Mal stoklu
0

tmı2da1'l 
:ıumsuı: h1ç bir ff"Y 
cama. 

1 .. u -

İaraf bozgunculuktur. 

El""' geçen her ıeyin 
kıyınet;ni bil. 

e Tasarrura alış: Rahat e· : e 
dersin. • 

iyi bakım efyanın ömrü. 
nü arttırır. 
Lüks yok, İsraf yok, Ta-

e Küçük dikkatler • 
den büyük taaar. 
ruflar doğar. 

e Sulh İçinde mes'ud
aun haline tükret. 

• Yürü. Parandan ve 
sağlığından kaza • 
nırsın. 

• Mal azhğına karıı 
çok mal ile kar,ı 

konabilir. Onun 
ir.in her zamankin. 
d~n fazla mal ye
t: ıtir. 

Bugünün en büyük İsrafı, 
ekilmenıiş topraktır. Top
raklarının her karııını ek. 

Mala hücum matı çoğalt. 
ınaz. Mal, ance.k fazla is. 
tihaalle artar. 

Mala hücum, malın fiatı
nı yükseltir. Yükselen fi. 
at, paranın kıymetini dü. 
türür. Bindiğin dalı kes
mek istemiyorsan, mal • 
dan kaç, bankaya koş. 

~'1'W~~"""'~~""~~~~~,;,w~~~~·~ 
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erg n RESiMLİ MAKALE Düşünen ve düşünmiyen insan Sabahtan Sabaha: 

Tuttuğumuz yol 
Doğruaur. 
Fc.. ydasını göreceğiz. 
Görmiye beşi dık bıl . ! 

'9--- clucm U§aklıgil .. J 
iyecek maddeleri sıı.~a...ı""l 
müesı.e.ıelere girdiğım; ... 

zaman etıketlerde hiçbir degi
ııkıik görmcyi3'. 

Saba.tıleyio aklığımız gazetede 
okuaugumuz fıkra bize iyunaer
lık vermiftİ: 

Gnzetelerin baştanbaıa yanlıt 
haberlerle dolu olduklarını dÜ\>Ü• 

o 
Yedi başlı ejderle 
Herkü] hikôyesi 

• 
~-- Burlıan Cahid _J 

itolojinin bahsettiği bir yedi 
baılı ejderha { Hydre) var. 

IDI§, bu ejderin hans-i başını kopnr. 
Mlar yerine berikbi çıkar, yine fe. 
nalığına devam ederıniı. Yine Mi. 
telojinln birinci sınıf nıabudların.. 
dan Hercule bu ejdere öyle bir yum 
ruk !lfkemıiş ki yedi bqı birden 
yamyıusı ohnuş ve dünya bu cana
varın ıerrinden kurtubııuı. 

nenlerimiz çok olur. 
Hakikatte &:ıe gözlerimiz bizi 

aldatmlf, ne de eazete yanılmıt· 
tır; tezad, umumi fiatların düş
meye başlamış olmasına rağmen 
perakendecinin pahalıya almıf 
oldueu malı, pek alıştığı kan da 
eltliyerek, e.l:i fiata. satmakta 
ısrar ebneainden ileri geliyor. 
Perakendeciye ticaretin kar ile 
zarardan tefekkül ettiğini habr. 
latmak için elimizde iktısadi ve
ya kanuni hiçbir vasıta yoktur. 
Dükkanın eskiden alınmış malı 
tükeninceye kadar pahalılığı da 
devam edecektir. Fakat bu, nİ· 
hayet birkaç ey meselesidir. Top. 
tancı da fiat düfiince peraken· 
dednin fi.atı da erıeç clüımeye 
mahkiamdur. Temel toplancıda

latilr6al cpltfnin önürule imanlCIJ' iki kı•ma aynlırlar. latilrbal için proje yapan inşan kala•ı İflİ)'en, hayali iıli)'en, 
Birinci lrı•t"!4a. bcıl'f"tDllar içimle YC?fGC/ıklan vaziyet ne olur. ümidi olan İnsandır. Yarının lehine olarak bugünü ihmal etmek 

Vlcıtor Hugo bir eserinde, hatı. 
rımda kaldığına göre Leschatinıents 
de Fransayı Hergüle lnkılab dii§. 
manlarını da o yedi b:ıılı ejdere 
benzeterek miili ve beteri saadeti 
inkılabın zaferinde gördüğünü ihsas 
eder. •a ol&un ~~kı. 9".ff!'mıyecekleri «yann» için durmadan proje •uretile aç kalmadığı müddetçe tam rolündedir. 

Y?_~nla_r, :kıncı kıs!mda bulunanlar ise hiçbir proje yapmadan, Günü gününe, hattô saati aaatine yaşayan i•e in•anlığını bı-
.~~:~.~_:~~--~.~ scuıti saatine yaıayanlardır. rakarak birkaç derece aşağıya inmiş olandır. ........ ·-···-··-.............................. .._ ...... 

Son bir haftanıın siyasi hAdlsele
rlni dOlduran nutuklardan anlaşıldı 
ğına göre bu haıi> insanlık nlf:n mi 
milletlerin hayatını artık emniyetli 
bir nizam altına almak için yapı. 
lıyor. 

( . -·---------·--r ........ ;·-·-··-~·:-................. -T 
Her iki taraf bu iddiadadır. 
Mihverm yeni nizamı dünyayı 

:~::~f f =~!~~,~~~ 
1 
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Bağdadda yapılacak asarru 8 l8SI yar~~ as IYOf 
dır. 

Haber aldıi'ımıza göre Buradan 
kara 70lile memleketimize yapılan 
tttWit aıtmJflır. Bllhuea son za. 
manlaıda oto.büs aefcırlC"lnin ihdasL 
le oa ihtilat daha fazlalqmaktadır. 

Diğer tar.ıta.a evvelce memleke

Yarın bütün okullarda ilk derse girecek 
öğretmenler iktısad ve tasarruf hakkında 

konuşmalar yapacaklar 

Bununla Mraber toptancıda 
görülen f"ıat dÜf!De seyrinin bek. 
Iemekte haklı olduğumuz hızı 
henüz göstermediğini de kayde
delim. Hutabk perakendecide 
görülenin aynid:r: 

timize eden malların Banda ya· Yarın Batvekil Şükrü Saraçoğlu • mek olmadıiını tebwüz eüftcek • 

Toptancının elinde e.kiden a
lınmış mal vardır. Fiatın istihsal 
merıke%l«'İnde düımesi. karıuıın. 
da onun yapacağı fedakarlık, 
perakendecinin aksine olarak 

p&Jıan tranait muamelesi bundan böy nun bir nudw ile açılacak olan 13 lerdir. 
le doğrudan doinıYa Bağdadda ya. üncü Yerli M.UU ve Tasarruf hafta. Ayrıca hafta içinde okullarda mü 
pılacaktır. Böylece ithalat madde· sına ald hazırl&klar biticlknifllr. uma-elıer teıtib olunacak, warruf 
leTİnin navlun fiatJarı biraz daha Yarın bütün okullarda ilk derse '\'e iktisadla alikalı tdn.Siller verlle-
ucıulayacaktır. .,, _._ ··~ ....,_ .__ ~-tis" d t cektir. 

o recca ogr ....... enAC:C Ul a ve a • 
Tasarruf ve Yedi Mallar haftası 

samıfwı önetni haldunda konuJllla.. içinde OniversAte lkıl.ad Fakültesi
lar yapacaklardır. Öğr~tmenler bu le Yiibıek Ticaret ve lktisad Oku • 

ancak karından bir miktannı, tir. Paramız kıymetleniyor, yeni 
icabında hepsini feda etmekten verginin tahsil edilmesinden ve 
ibarettir, ki bu da az değildir, toptancının lüzumundan fazla 
bu, işine ve zamanına göre yüz- atok yapamamak, her isteyenin 
de yirmi beşe kadar yüksel:r. depo dolduramamak zorunda 

1atih&al me!"ke.ı:lerinde fiatla· kalmalanndan sonra paranın 
rın d~mesi üzerin~ toptancının kıymeti daha da artacaktır. 
bu yolu tutmuş olcıasının bnılıca Fakat tedbider:miz bundan 
sebebini yeni nlmı~ olduğumu:r: ?baret değildir, 
tcdbh-lerin tes;s-inde bulacak o- 'toprak mahsulteri alım uh· 
lursak hnta etmiş olmayız. mının se~best bırakıldığı ilk gün-

istihsal merke7.lerinde fiatla- lerde bu tedbirin mutlak11 iv: ~" 
rın düşmesi iizerine toptancının tice vereceğini söylem is. Fa lcnt 
evvelce yaptığı iı, yeni malı da munzam tedbirlerle desteklen· 
alarak fiatın düşmesini önte. me«İ Wzumuna ipt"et etmist:k. 
mekti. B~ün her iatiycn meale.ki Köylü paraya ancak bir vıı~ıh 
ile ilgil-i olmayan malı toplaya. uö?;}e bakıır. P""',.v1 df'rh.,] b"r 
rak depo edemediği g;bi toptan- Y..aska mal ile deP.istİ,.mP.lc i~tPr. 
cı da banka k1"edileı-inin kesil- Bunu hatırl varak köylüniin ih· 
rnesine ek olarak varlık vergisi. tiy"ç duTduğu bi.itün mıtlll\rı a
nin gelip çatma~ı üzerine gelen vağına kadar cötürmek lü?-umu 
malı toplamak imkinından mah· Üzerinde durmu~tuk. Şimd: hü
rum kalmıftır . .Şu hl\lde fiat düs- kiımetimizin bu liizumu bizden 
mesinin aebeblen belki artarak evvel düıünerek Ş?ereğini yap. 
devam edecek demektir. ma'k üzere bulunduğunu öğrenİ· 

Bu noktada sıra istihsnl mer- yoruz. Bilhann giyecek madde
kezlerinde görülen fiat dü~meıi leri köylünün ayağına kadar gö. 
başlangıcını incelemeye gel:yor. türülerck toprıık mahsulleri ile 

Biz, elimi~de kat'i ve emniyet değiştirilecektir. 

konofmalarda bllhaa&a memleketi - hında topilantılar tertib edilecdı:, 
mizln diğer devletlere nazaran hu - konferanslar verilecektir. 
günkü iate durumunu anlatacaklar, Bütün Halk.evlerinde de ayni te· 
bu zamanda kat'iyen israf yapıbna. kilde top!antılar yapılacak muhtelif 
ması icab etlİj'lni ve tasarrufun da hatibler tasıunıf ve lktisad mevzuu 
ihtiyaçtan faila mal biriktirmek de etrafında söz aöyliyeceklerdir. 

Beyoğlu kız san'at okulundaki 
defile 

Beyoğlu Mqam Kız San'at oku. 
lwıda dün saat 15 de talebelerin 
yaptıkları mulıtelif elişlerinden mü
~11 bir clefile t~rtlb edilmiıtir. 
Defilede maarli mensubları ve gü • 
zide bayan:l&Nlan mülctekkil bir da
vetli kütH.f hazw bulunnıuflur. 

Diln Sişlide bir ev yandı 
Şi§II Guloananpaf8 sokağında 

Zaruhiye ald 62 numaralı alışab 
evden dün yangın çıkınıı, evin bir 
\ımıı yandıktan sonra itfaiye la· 
rafından aöndürühnüflür. 

Ev, 2000 liraya afgortftll olduğun 
dan atC§İn ne suretle çıktığı tahkik 
edilmektedir. 

Meşhur bir Alman musiki 
lıeyeli şehrimize gy~iyor 
Bnelavın meşhur ş·ıc~ Sku-t Ko. 

"V3.11lcli, önüm li'ıd eki ı~.ı.ı::ır gilnıil t>lm • 

ırrtısie Avnuınıdan şehli:'lllllı.e ~lel't'lt, 

Ctoğm An'ka.ra.ya rideceık. Ualkevbıöc 

iki kmiseır verıli~ten !':Onra ~eJırJml.ı:e 
a.llllc!ıe a.ym 11 w IS tıwı Perşembe ve 

Cuma l'CC'Cleıt nal c:nı de. Eminönü 

ua.•eVI Sos7al Yardım Şuhesi Dl<"D • 

fuıtıine Ş8ll1k sbıcmasınd.ı. iki lııoms 

ve'l'Cı001ı.tlr. 

A 'trn fiatf an düşüyor 
Altın fiatları bir iki gündenberl 

tekrar d~ baılamııtır. Dün 
bir Rqadiye altını 30 lira ve külçe 
405 kunqıtan satılnutf-ır. ------------------- - ----

1( 

Kurban Bayramı 
gelecek Cuma 
/ştanhul Miiltülüğünden: 

'a Anglo Saksonların malikanesi ol
maktan kurtarmak ve tabiatin ni. 
metleri:ıi bakça taksim etmek fikri. 
ni güdüyor. Onlara göre İngiltere 
ve Aıınerika arzın bet kıt'nsından 
kendi has mülkleri glbi htlfade et
mektedirler. Onların baJı ezilm::d:O:. 

17 Biorlnci.Jcinun 942 ta.rihlıne mü. 
adlf Ptt"Şembe ~ünü Zilhiccc.nin 
dokıao ol~nda.n arife, Cuma 
ı&iınü de kurban haorl\iml old:atu ilin 
OlllDUI'. 

Bayram namazı 
Saat Dakika 

8 u 
Yurdmnuzun da.ima. ıutasma ça. • 

lııpn w: elde eUitl t.ebcnii.a.tı K1 • 
l:lb.T ve ÇocW. Eslr•eme ~ 
&ille JNllYl&!ıımakb. olan Tüı1ı: Haft 
Kunumuıa her vesile ııe yanhmıla 

bu1ıımmalı: vatani bir Yaaife olda • 
tımila.n ba kerre ~.tamcıa lııtde • 
c6k krııı1bantn de!"ileıilc ba.rs:ıklan. 

nm d!a başka i-'U".ıb sarfedllmcyip 

Jl1C2':kür Jııunını emr!nc verilmrsi 
menıkmtinılvn yüksclmeshıf~I bir 
gaye b!leıı s.ıyın o.hıı.llmhdeo rica 
o':amır. 

çe öteki minetlerln yaıama1"rına 
lımkan yD<ktur. 

Anglo Sdaon gnıpunun yeni yeni 
beliren iddiaları da ıu.dur. Dünya. 
nın cahatını bozan, ikide birde Laı 
kaldırıp mlfletleri kırıp geçiren Al. 
manyadır. Bu baş ezilmedikçc dün· 
yaya rahat yoktur. Onun için AL 
manya yere serilinc<'ye kadar barb 
devam edecektir. 

Anlaıılıyor iki ilki taraf da birbl. 
rinl efsanelerdeki mahud yedi bapı 
ejder elbi görmelde ve kendilerini 
Hercule yerine koyarak ejderin yedi 
bqını birden koparmak niyetinde
dirler. 

Kanlı maceranın .cyircllerlne ge. 
lince onlar yedi ba~lı ejderi ı;u ve 
ya bu vruoun v f'lıw ında deiHl gü.. 
dülen fikir ve yürütülen iddiada 
gömıe'ktı-dirler. 

" _) 
Gümrükten mallanm vakthde 

MUletlerln taliinl ve emniyetini 
müse!lıih bir $!T' un haklmlyetine 
vermek fikri rihlnl~en silinme<li'<· 
çe ejderin yedi başını blroen ezme.. 
ğe imkan rMl1r. Dünvada yedi 

çekmiyenterd ~n para 
c~zası alınacak 

Bir müddet evvel Vekaletle te • 
maslarda buluımıak ·üzere Ankara-

başlı ejderler rrmi tek başlı hrge .. 
monyalar devri çoktan sona t-.rmlı
tir. 

.................................................... 
ya gitmiş olan Mıntaka Ticaret Mü. S PO R : 

dürü Baba Enger dün döıunüı.tür. Bugün yapılacak 
Öğrendiğmıfze göre bu tqebbüs. mekteblerarası 

ler müsbet netice vennlt ve gden 
ithalat mallarının gümrük, kimya. voleybol maçları 
hane ve diğer muamele ve muaye· Fmıinöoü Halkevlnde kız mekteb 
ne müddetleri asgari hadde indiril lerl arasındaki voleybol maçlarına 
mittir bugün devam edi1ecr).itir. Cümhurİ· 

•w , yet Lisesi • İstanbul Llsesile, Çamlı. 
Dıger taraftan malı gelıp de ca da Şifll Terıd&i Ue karııla§!lcnk. verici bir i.Atatiıstiğin mevcud ol- Toprak mahsulleri alım aatı

maY14ına rağmen, anormal b:r mının serbeat bırakılması köylü
fiat yükeeli~in!n sebeblerini elde yü toprafına bağlamıttır, bu yıl 
bulunan malın ihtiyacı kar§ıla- belki bir misli fazla mahsul ala. 
yauk derecede olmamasından cağını ümid eq"yotu7.. Bu suretle 
ziyade malın paraya tercih t"dil. köylünün eline geçen paranın 
mesi net;cesi olarak piyasaya az derhal ite yaradığmı görmesi ise 
miktarda arzedilmesine, az mik- onda kazanç hevesini artıracak
tarda arzedi!en malın da ihtiyaç- tır. 

(iSTER iNAN, iSTER iNANMA! 
) derhal gimrük rnuAinel~ine başla· tır. 

mayan, vakit ceçıren tüccarıar hak. Yardımcı beden terbiyesi 

tan çok fazla olank depo yap. Köyde basladıP,ımız ve ~ehir
rnak kasdile çok müşteri bulma· ie devam ett"rditimiz tedb:rleri 
aına atfetmiştik. -rene köye tlönert-1< tamamlama. 

Almıt olduğumu'l! yeni t"Jbir ·~a cahfıyoru7.. 
ler bu mahzuru büyük ölçüde Tuttuğumuz yol doğrudur, 

Bir mealekdafımı%ın günlük 
lıkra•mda fU satırları okuyo· 
ruz: 

«Tramvay tıklım tıklım •• 
Bir fakir kadın •oğuktan mo· 
rarmı, yavruşunu b'4ğnna ba • 
•arak binmek istedi. Ne ha -
zin fey; kim•c umaruımudı. 

Şöyle bir omuz vel'dim; yer 
açtım, aldık kadı,,cağı%l içeri-

ye .• Bazılarının bana ter• tera 
baktıklarını &lirdi.im amma, al. 
dıran kim'!. 

Bir öte duro'ktc.ı i.ki genç tık, 
kürklü bayan .• Bu defa da vur-
dı.an duymazlılt bende .• Demin' 
.bana tera ters bokanlar, bu de
fa itİfİp kakıfıyor, iki 1ık ve 
güzel bayana yer açıyorlar.» 

önlemiştir: 'aydum1 r.örecegız, görmeye 
Bir vakitle\" 39 liraya kadar • ,. J.ad·k bile. 

yiiksehnit olan altm bugiin ( :H) et q I kl l 
1 STER iNAN, İSTER İNANMA! 

lir"'"" inm\st;ı·. d11h11 da inecek. l!P##t. ~a UJİ 

Tarihi tefrikamız: 35 

AKiLE HANIM 
ve 

·•· 
SULTAN 

"GENÇ,, OSMAN 
Davud Pata kapı yanında va· 

1 lele au!lanm elini Öptü. Sultan 
Mustaf anın anaaı gülümsedi: 

- Bir dahi ne zaman gdle
cekslz? 

- Anı hüda bilür. 
- Ya, tim.di doğru Vefa) a, 

konağa mı gidecek.siz? [Birden. 
bi:re bir elin; pa~anın omuzuna 
kodu] Taam eylemiş mi idüniz 1 

- Yok. i'Uli ~finiz olur iae 

g1)delim. Bostancıbatıdan bir ha· aıoağına yetipn~ ıeyhislam E· 
beır beklıiyec:ek :idük. sad Efendiy& kendi taraflarına 

- !. . . çeilcmek eımel!inde<ydi: Mü(tiye 
Şlfınan adam merdivenleri a. dütünebilmeğe, hatta batını ka

i'ır ve düşünceli foiyordu: Bugü- şımağa bi'9 vaıkit bırakmak iste
ne kadar yolunda giıden iJlerin miyordu. Hemen kapıda bekliyen 
sonra•111ı teMdüfe bırakmamak Hasan Beçeyi çağırdı: 
liaım 1re&eceiini dü,ünüyordu. - Baka Haaan, iki yeniçeri 
H..an Beçenı:n binek taftna çek- V'a.T 9di. 
tıiii hawyvıe.na titkoluğunda11 bek. - Beli, var idi sultanım, ev· 
lentniyen bir çeviklikle bıindikten velki gün ailahtör muhafızlar 
sonra ccVelan yoluna dü.tültt. meyanına kaydediJm;şler idi. 

Konak önünde bir iki .ilah· - Bak anlar koğuıta mıdır} 
f(iırden bqka ıq:m5ele.- yoktu. - Ya ande i.eler. 
Sel.imlıktaki odasına ~irdiği za. - Vakit geçirmedin bunda 
man karnının çok acıktığını his- gelmelerini söylen. 
&ettiği ıha.ide yemekten evvel ya- - f. .. 
pılacak daha mühim.ve acele iş. Hasan Beçe atağıya koştu, ve.. 
Jıer olıduğunu hatırladı: Bi!- defa zir muhafızları odasına grdilecek 
ıcboıtancıb8:f1 Mehmed ağa Cu· bahçe bölme$mde «Kelender» le 
ma günl!Cl'i saraydan Eyi.ibe gi. ııAlhmcuoğlunu» gördü: 
denler çok olduğunu\ı söyleye- - Pata efendimiz sizleri ao· 
memişı;. ki, bu, cıAkilel) Hanımın l'!&'r Mli yo1da§Jm. Vakıt fevteyle. 
gerı:iye gönd~·ımem meselesinde mediın fita.b eylen. 
yanhf blır teehi.a ihtimalini m-ta- ilci yeniçen şevİnçle sokuldu· 
ya çıkanywdu. Halbuki «.l\ki}eo laır: 
Hanım babasının evine .i.ade edi. Ye., ne içün uterle,. bilitr 
... Adıitme2, Davud Paıa sıcağı mi.iz civanım 7 

~ 

- Bilmezüz. Vakit ~eçirmen 
ağaLar. 

-1. .. 
Kelender Uğrusu ile Altuncu

oğlu aelimlığa, paıa daire.ine 
seğia-ttiler. Kapıdaki sırmalı çeb. 
kenli tüysüz içoilanı kırmızı per
deyi kaldırıp yol verdi: 

- Dühul eylen ağalar. 
- !. .. 
İçeride Davud Paşa Üzeri el. 

maa ve pırlanta itlemeli bir ta
rakla sakalın1 tanyor, altın ke
narlı bir el aynasına dikkatli 
dikkatli bakarak avurdlarım şi. 
fİriy.ordu. İki yoldaşın girdikle
rini görünce aynayı ve tarağı ae. 
dir üzeırine bıraktı: 

- Aferin, vakitlü geldüniz. 
[Bet yüz akçeük bir kese attı] 
Şu eyyamda kona.klan ayrılman. 

- ! ... 
- Ya, sizin atlarınız var mı-

dır? 
- Yoktur sultanım. 
Paş.a ba~ın1 ei{üp dü~ündükten 

sonra ellenni birbir-ine vurdu. İ· 
çerye ,rireq kn·lnoa tı'ki\IW oğ. 

'~:::ı:.a cezası tatbik! düıüniil • öğretmen kursu dün açıldı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Maarif Miidürlüğü ıehri21ıiLdeki 

MEVLÜD kız ortaokullarına yardımcı beden 
terbı.yesı öire':ınıeni y~ti i'mek Ü. 

Sa.bık Sıub.ret l\I~ merhum B ıy zere Çapa Kı:ı. Öğretımen okulunda 
Hifat Ço edn.n rııhıı için ll•riııcıkinuıı lise me:.r;unlarından miıte§"kkil bir 
413 üncu P-.iZır ~unu ö~le nanı:ı.zmı mu- ı aylık bir kurs 89Dlftlr. 
teaıi!İb Ciılr:s.ncir camii ~fınde Bay Kursa giıımek üzere müracaat e· 
llafız Bıiıılıa.ıı St>ı.lyı ı m.ız 1.aroıfınıl."\.11 den 83 lise mezunundan 30 kadarı 
mtn· IUiı scr'f okoıı .. Nlf!•ruioın k~di.>ınl öğretınenl.W farilarına uygun goru. 
!>evenleır ve a.rJ111 ıcdı:nleıin kşrirJ.eri ri. lerek kurslara alınmıılardır. 
ca olunur. ~ı Kura tedrisatına ba,lanması mü -

Şt>hln~ Çetet"1 nıuebetile dün ötlederı ~vvel Çapa 

}anına: «Tez kethüda Ömer ağa. 
yı çıj'ırmasınrn söyleJi. «Kelen
der» usulla arkadaşının dir&egini 
dürttü, bakışıp sırıti:ılar. 

lçoğlanı kethüdayı çağırmak 
için kotunca, Davud .Pa~a Kelen
dere yumuta.k yumuş.ak baktı: 

- Ortalıara, Etmeydanına uğ. 
rar mısız? 

- Aktaım anda tdük sultamm. 
- Ya, yolda,lar ne dirlcr? 

Şevketlıi padif&hın ıı hacca n git
mek istedüğini bilürler mi? 

- Y ooğ aultanım. Bilmezler. 
Davud Paşa eline aynayı alup 

gülümsedi: 
- Söylen öyle ~e. 
- !. .. 
- Ya, yeniçeri ve sipahi iste

medükler"ni dahi bilmezler mi? 
Yeniçcr:ter ilkin Stl"tttılar, ar· 

dmdan yüzleri ek~idi: 
- Anı, <ıHotin» den bu yana 

bilürleT sultanım. 
İçeriye kethüda Ömer ağa gir. 

diği için hatlarını önlerine eğdi
ler. 

. ( Aı·kan var) 

Kız Öğretmen okulunda Maftrif Mü 
dürü Muhsin AdiJ Binal, Maarif 
Vekaleti müfettiJierlnden tlyas ve 
dlğet' maarif mıeruobları hazır bu • 
lunımuJtur. 

11oplantıda Maarif Müdürü Muh· 
sin Adil Binal yardımcı beden ter· 
biyea öğre1ımen naın:ı.edlerlne bir 
hitabode bulunİnu1 vt> beden terbi. 
yesinln okul programlarındaki e .. 
heımmiyetini tebann ettlrmlşlir. 

On1v:rsite rektörü dün 
Ankaraya gilti 

Onlvenite Rektörii Cemil Bl1sc1 
fakültelere aid muhtt>llf meseleler 
etrafında Maarif Vekllllğile tema.~. 
larda bulunmak üzere Ankarayıı. gıt 
miştlr. 

···················································· 
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11 Birinciklnun 
SON POST~ 

on Ve elsi -r 

Harb teh ikelerinin sigorta· tarifeleri1 Batı Pasifikte Ç JVA Ç E;:T ~?:> iii 

J~p~nı~.rınl . -IALi;MiNDb 
Müttefik memleketlerden Türkiyeye ve Türkiyeden v~~~!::~ ~~b~ ~!~~ Harb sonu dünyasına dair lnailtere, bunca fod&IWhkl 

müttefik memleketlere yapdacak münakalatın asgari (~~~i~::a!d~ra1:;:~ me~~ A lmanyamn Dançii korİ·ı=·;;~ğ:ıı::::::~~u:::::t 
il 

•d b• d•td zileri, küçüldükçe küçülmekte _ . dorunu hedef tutarak Le. kı sıkı elde tutıu.ak istiyor. 
. orta bede eri yenı en tes ıt e 1 i dir ve kendileri kasaba içine ka- ha.tana taa~ruz etmeaile baılıyan AmerilJ,anuı, Jatik.balde, ye 

sıg muha~benm er, aeç bir dünyal bir dünya ıl... - .. b·ın:ı. aebeblen" pamış olan demir çemberinden • -· •• 
ılacak miillakalittD a~orta nia-lbn aisorta nisbeti yüzde 17,5 çıkmak için Japonların yapmıı harbine mün~~r. olaca~ını ke&ti- ?'"tadan kaldırmak iç"n ileri a 

loncfr.a 10 (A.A.) - .Har~,~ - de yedidir. Şimal orta dur. olduklan ümidsizce ve fakat bo- renler az degı!dı. Hatta, bunun, 11 davuının kuvvetile, fnsat 
tehlikelerinin sigorta edılme~ı ; Amerikan lim~ların.. Seyla H=nd· t d T.. f& siden tetebbüs düşmanın pek bunaan e,,.eık,lerden daha kat"i nia döktüjii k.ı.n ve ortaya attı 
İçin .asgari tarifeleri sösteren nıs ~~ e kesa Kaptawun yolile pa- k" n TTe~!-:_1....! ıda an ~n ~r • elim bir vaziyett~ olduiunu göa- " mutlak neticeli bir savaş ol- ~ervetin kar,ılıiından vaqeç 
L~·ı • b" t blo net- -n.,, ıyeye ve unuye en DUraı.ara ·~ el •. . .. 1 • tate · d ki L-L• 
uec ere Mel yenı ır a 'f"k limanlarından Türkiyeye ve si <aria niabeti üzde ed"d" tennektedir. ması aa~llD C e:::cı;ını goren erın yem~ e naaıı sürün 
redilmiıtir. Birleşik krallık .batı T~kiyeden bu limanlara ııisorta ~ .. . Y .~. Y 

1 w. aayıu bır hayla kabarıktı. Fakat ta.raflarını bır yana bırakacak 
~e cenub kıyılarından ve f'lllt al ııisbeti yüzde yirmidir. Avustral- ~~~ ~fe~nden k~ufrkıreye ~e Fransada Lavahn harbin fU vey• bu tecellisi kar. hlur~k; ~u meselenin birkaç ce 
İı-li.ndadan T .. rkiyeye veya •. • yadan Tiirkiyeye yeya Türkiye- u Y. en. ~~ra or .?ZJDe 111 • tısında t.raflann bir anlatma ~lı h~l ~timalferi arzedebiJe 
keaderiye doğusunda Akd~n1z den Avuatralyaya sigorta nisbeti gorta nıabeti yuzde 12,5 dur. Af- İd resinde tek aulhüne yan&pbileceklerine ina- ~ı~e fttndiden kanaat getirebi 
böl1reaıi hariç olmak üzere Tur - keza y\izde yirm'dir. Avuatrnlya- rikadan Tiirkiyeye veya Türkiye nanlarımız çoğaldı. Asırların lınz. Bu arada henüz sükü 
kiyeden yukarıda yazılı yerlere dan ve Yeni Zelandad-:? veY..a den Afrikaya sigorta nisbeti yüz.. parti kuruluyor birikti.re biriktire halledilemez m~haıf~~~ .~de.~ ?ovyet Rus~.an 
ve Süve- yolile Karadenize ya• buralat-dan ka1"fılıkla munakala- de 15 dir. Londra 10 (A-~) - Alman dava yıiınları halin" getirdiğ" ,~ e~ u~~nduı,:~ merakla. o,b-

.nı lıaberler ajansı, Franaada Lava- tezadların dünden bugüne b"r oi.hniye dee~ uır mescledır. F 

K 1 I
• d •!- !...ıaresı· altında a.ek .:•as~ı b;.. k ' ü b ı b.'t ak; bugun m .. c dele, tarafl 

Fl.013ndl.Y8 SUih JZI ay zmı•r e de paaarı7 kuruım•k üz~re :;duaun-:. -~Ç. ~P•tm~ ~ t
0

~d. u ;.t·~~e- "çin bu- ölüm, d"rim davasJ sa .ı.._:ıd=-ekt-..ı:-. "" gbın«:. mabnma al a .
1 

:. 
1
lde ~ım, haıındadır. Anglo-Sakaon grup 

_ _... ıı:ıu.. ugun, u meı~ enı.l sanı ıgın- ld k ı..ı • 

Yapmak l•stı•yo rmuo 3 dan daha seniş Ölçüde iht;li.t}ara nu:ı.:. e.Dc;::c ~el~ QUIU t,,.fe " aş evı· açb Vali lıkıradı temaslara yol açab~~~ği~i antamıi bu~u h: :S.ma~ı: be;abe~, 
1

~u n;.::~u~. 
0 

A k O (R
a.d•o saz.et.e- • 1111,.1 nuyoruz ıı u a, geç o sa a ı P k k .. . d b"I 

') n aNra 1 k p t J ••eteaman • 1 bir kuanç gyılabilir. '-~bili~ t' s.W:~~ı~-t ~guolmra l kmeta 
aı - evyor .,. •- . Aakar lO (Hua .. Şeh.. I . . . -. :ye nı -..yue mıt 
verdi-i bir bahere söre FUalindı- ı_.!_ 10 (AA..) .. w • • • a uaıt :- qiltet"e ile Amerıkanın harb uzaktır. Fakat netice Anl'l 

R lf !t- ulb ~ i.t• UllllS" • - BusiiD Kı.J ,..nek ~ olan ba ......... rmnze •elen latanhul vah ve be- aonu düayaaa halkmdaki dütü- Salucm aı · · ~· ·· Y:.C edus~a 
8
.ua 3ullıa •1~ fqiltere- sıla1 tsaflDdaa .-..ımizia 1iç Mlll-j d• ılk ,mıejin daialıfında nli ile Jecliye reisi Dr. Lutfi Kırdar ita- nit farldan ıba idrakin melalini ld -~;:'d~:: ıne .m t" 

°! t ır •. ~ ~ ·--~-ı..-A!.. timle malılllıç halla aıc:ak yemek C. H. Paıtial mifeMifi. Lelecli7'1-.. ra4laki ~alaruaa devam et • mae kadar artına w:-ericlir Mesele cer L°_, u~·--~ -~r-b~I v~.zrye 
nın saranliaı ıs~--· ... .....- -._ blnr • im p 1 ~- ...__ • • ıı......._-11.!.... , • ne ... ~ı- .nııe 1 ecesını 

Stokholm 10 (A.A.) - 9i,aal · ~· açı lf art ~ -=7eti ......_.. ~ • ...__... iae cii-' "aria ınalumudur: sfinkü siyasi t>Olem.ikL!ıt- olduk 
.. Fm "a ,.._.. elti fualye olanık 111rl•ıl mim "vf .._. ...... • a:..ı-~ &-~ik d l t" "h b" k"ld "f d d" 

mahfellerde •an11dıtma sore, dlıiıtılmıftı H b" . bl k" . ' d f ·ı· f J • • •: -,.~ .. ..,..._., a eve ı, rna. varı ır fe ı e ı a e e ıy 
lanc&iya yaluada ya Ruaya ile r. er ırı n lflYe IDUfAI" ır. ııı ız er lllllYI yeıt "llf haıel,eclıen 80llt"a, dhyıa7a ~ T•rilüa rr tekerrür olduiun 

ınünferid bir sulh yapmak veya. K ~lll lllll ..... --b'•., lecek clüsen için aömiir.-e zihai· iararla aöylemekten usanmıyan 
bud Almanya ile iıbirlijİDİ ~~: astamonı· ve Kırk areıı· -- ,.. .. yetinin hir tarafa lnrakılmamu lann •e hü~ük haklan varmıt-
vetlendirmek ,ıklarından bırmı Laadra 10 (A.A.) - Çarpın.. iatiyor. ** 
tercih edecektir. A,..1 samanda ba • P~ ~ ~ t.ir 
Finlincliyanın lsveç ile münase - •ı A et k 1 • lqiliz uç.ak tuplulut-, ToriDoyu 
betlerini iıalah etmeii arzu eyle- VI ay ongre erı yeaiclell bomlNılamıfbr. 
diii göriilınektedir. Roma 10 \A.A.) - ltalyan 

orduları umumi brargaluınn 

Türk parasını koruma kanu
nunda değişiklikler yapıllyor 929 aumarab tebliği: 

Ankara 10 (A.A.) - Duıün muhtelif itler üzerin~ ali.kadar Bu aece Torino yeniden clüı-
aldığımız telgraflar Cümhuriyet vilayet memuriarı izahat vwnıit- man uçakları tarafından bomba. 
Halik Partisi Kastamonu ve Kırk- lerdir. l•-ı"". Birçok binalara isa - ---------
lareti Til&yet konsrelerinia top- Kıonsreler bqta inöaü olduiu IMıtler kaydedilmit. ya .. ..ıar ve A--. 10 (Hmuai) - Tirk pa- ym.da IMa kanana m!llaalli barek 

Ankara 10 {Huauai) - Bele. landddannı bildirmektedir. halde Mlyiilderimiae aaysılannı inlıidamlar vukubulmuftur. U - ,.....,0 kq-m.tiıııi koruma bn1111un- edenlerin mahkemelere -nrl 
diye encümeni ayakkabıların kir Mmtalralannı olduju kadar Te bathlıldlıırıat bir kent •ataa •maiyeti• laaaar mWılmclir. Ge • d• yapılacak cleiifildiklere ula- 1i.. cezalarının kurulacak komisyon 
hadlerini teabit etmit bulundu - )'Urd içinde önemli konular üze- •ali:ı l••;ı'-' v. ,...; idare h.,.t- çea twrasua lmrbanlan timııli-- yilaayı Mecli.te tefıkJI edilen nıuvak.. tarafından tayini teklif edilmek~ 
aundan burAda ayakkAbı fiatla- rinde seçen bu konırreler müza- lert ile büyük kurultaya iftirak ye kadar 63 ö:ü ve 112 ;yaTalıya kat encümen tetkik eıımekledir. Li- dlr. 

Ankarada ayakkabı 
fiatlan düşüyor 

rında malı•ua tenezzül batladı. kerelerinde vali ve part; müfet- eyliyecek delegeleri aeçmiıler - batii olmuıtur. Geçen gecenin 
tiıleri de ha.zır bulunmuılar ve d=~. kayıbları, henüz teıbit edilm=ttir. 

YuoaJistanda ç~teler ID Torpil taşıyan bir uçak filosu, Mıstr mahsulü hakkında Tunusta yagv murlar 
ııaıyn askerini esir eııuer Yarın lngiliz ve Alman esirlerinin ~:::. ~::: •• :;~~; ... et; yeni bir koordinasyon 

Londra 10 (A.A.) - Atinayı il • d k' ı 1 k 
1 

16,000, diteri 10,000 tonilatoluk kararı ne~redıldi harekatı durdurdu 
cenubi Yunaniıtana bailayan de- e erın e 1 zencır er c, 1 an ıyor olan iki semiye isabetler kay'de- Ankara 10 (Hususi) - Metre- , __ -t ... rutı J mcı suytaaaJ 
miryolu köprüsüni.(n tahribi bak.. dilmit ve berhava oldukları ıö- dilen bir koordinasyon kararı- Alman tebliji 
k.ıncla yeni Laf..ilit gelmiıtir. Bu . rülmüşıtür. • &Öre hükumete tesıın-:: mecbur Berlin 10 (A.A.) - Resmi t 
it.. .. Pot moı (Kara Kovade- Lo.dra 10 (A.A.) - lnsı"tis ltıa- rlne ve serek Alman ._i.netine LoDclra 10 (A.A.) - Torano a- olduklan hububatı henuz: .erme. tit: 
0f~t .:ıa bulunuyordu. rld,. DUJrlıtının teıbıiil: 15 J1r1c..,_. aabe1a aaat 10 ela bii:: kıoı bal&ında Tlmes suetesi, bq miş olan mıntakalardaki m~ Sirenailtte Alman aa•aı aça 

rey azı teçileri mukabele 8 tlLlr;,,,,Ma S..ilis .,. Kanada tiia lwt. ..Wı.-lain ellerindeki aiııa :razı•hlıda töYle d'ayor: siller bu miktaı- haricinde~ı mı- ları Deme hava meydamıa& h 
b .

1 
~~~ çe.. · o~k için ite- ~I, .lıwiçre laülNmetlnclm clrlwin çıbrllmMı teklif ed~kte- AWenis aefeftnln bir münakalat •ır mahsullerini inhisarlar idare- C'1llll edft"ek yerde bulUDan uça 

1 .::lerind man~İIM olarak 80 bW DCJta .ılm,.ıı..dır. Bu nota ile, p. dir. İnallt.ere ve Kan.da biikUnıet. harbi o)cluiu ırllside nı.,dana çıtı- sine serbeet fialls satabilecekler- lantan yedisini tahrib etmiıler 
~; 

1 
k• ~ ptinniflerdir. nık İasi.._• .,,. Kanada Wikiimeta.. lerinl ... QIÜ tanda bir notanın AL mlllda ve ltalyanfarla Atmaala.-ın dir. Ba satıtlar hükumete teslim clir. 

a yan .. .... IDAD hilaiınellne c:lıa verihnif oldu- aenlz yıol:le )'llpmakta olduldarı etmek mecburiyetinde oldukları T.....ta hu•a fena olduğu içi 6'4•••• .Arjantlna pheaerlalo unutulmaz yıWıslar~ ' iu ba'ldirllmlftir. miinablit, ıtdr a,..de mifldiflet. miktarl..-dan mahsul. olU11111tya- yalmz meYzii hueketler ol 

E '1' T 
.r G R A B L E f..piz hiikUmell hu tetebl>iiaii meldedlr. ca•ktır. tur. DÜfman ztrhh birliklerini B A İyi bir .-etle ~rıılaınaktadır ... '!• f J Teburbanın cenı;b batasanda ya 

DON AMECHE ROBERT CUMMINGS Lvlçre IPtimmala bu tefeLhüsün.. T AKS M s NEMASINDA - tıtı. bir hücum pöskürtülmüı v 
• . deki fikre ~un _olarak cevab velllll~ sekiz uç.ak, savaş uçaklanmız 

Amerlwı -uıemacılıiınlll yem bir film lıariku1nı yarattılar arzusuna hD' burhan t.etkt~ etmek u- Şöhreti biitiin tlünyaya J•J1lan, bette ve aaimelerl b ... eahı n.fmclan yakılmı,ı.r. Sava• 8 • E MEHTAP we Alman had> Mırlennln daha .p..- dolatan çald ...... ıs ~ limen•da 

MI.AMiD 12 akimında zincirlerinin çözül- Büyük l"Olllllmhır ... Serenadlar .-Jıeseri hmaa orta ltü7 ildükte INr tica 
mMI emrini vermlttir. Kanada hü • K .a R - E N ret semiaine aiır çepta bomhn 

• • istem tabii reılkler ... Nefis müzik ... Hari. kumetl de .,.m .__.. abnıfltr. Jar ieabet ett~i .. erclir. l>iifm• 
Ar~ına ıibl en ıon ı ve sah.neler ... 8iiyill mİMlı•en ... Mulııte. nın bava Uslerı muvaffakiyetl 
iaılide eilencell mevn Gözleri bmlıfhraa ilir ıüelJiık... 1 ~U:dıman edihni,tir. 

fflllll damlar··· ___ ı ~sinema müsameresi olanık Ankara ve stanbul Türkçe ttizli, iıpa~olca orijinal ..,kıla 8 UICI ordu ''?arruza geçti mi? 
16Birtndkiflan Ça11aınba sec:eaa _.,."""!' b k .. 1 • d Ba, Rolde: Bütün dünya sinema severlerinin biricik mahbube.I Londra 10 ,A.A.) _ Sal&bi 

M E L E K v o ,. p E K o sor erı arasın a •• M p E R .• o aletli ytiıılıa y~tli kaynaklarda aöylen.diğ"n 
...., Ankara 10 (A.A.) _ Haber al. AR J A N T ı• N A aore Fas rady"6unun Elaseyl 

b
• d ..1~ 0-- .;w.e, 13 ilk•-!!.- ---- cephesine kar.s.1 sekizinci tn ... il"ı 

1 d n ....... - ... -- - 0 ----- cw.:-~ fe•kalide ra::.L.~ üzere r •. Sinema ann a ır e ..... ı.,. • , .• Ankara .. ı.tanw ... ~ ord•UllUn taarruxa sec·tıiin 
~ .ı 11~ b üaıc1ea ~ satılnuıldadır. . bölmör1er1 arasında .temsili bobl Daha birkaç gün gösterilecektir. dair bu aaba.h verdit: haber ce 

T: ~ ı .. 1 miiaalt+-ıan ppdacakt,r. Ayrtca1 Matıbaat jwmala No. 5 .memleket haberleri il heden doirudan doğruya habe 
P alanmcıya kadar ıhtiyatla kut 

- K.ifi... Kafi..· - Ne o, ad&ma kızmıı •örü· vardır. ne de ditçi .eya doktor. - Bilinin ki ben lrıolay kota~ lanmak serektv. 
Eveıt bakikalıen lrificli. a., hu nüyonun. Halb•ki tM!n bftakis bu ltıinaenaleylı Nitufer 4-inadan içe- yanılmam. Bunda da haluuısın.. ltabiTe lO (A.·'-> - Resmi 

tabim IODU demekti. Her teY ay- dalsınlıia memnun olacajıru rİ ıinne mutlak bizimkinin clai.. Hw ne he ... Demek y_... sea- Dünkü Çartamba sünü hafi 
cbnlanacak, biitün ıüph.t.i aile- aanıyorclwa. reaine silmek \bere ıiriyor de- yorawa. ;•r"!'h. kE~er~~zle devriye 

c:ekti. Kararam! ~akatbiklmaetmekmte 
1 

__ :; Jtı5zclıiıdmı da ns
1 
..t• ça. aaektir. Şimtli baaa cevalt v• ita.. _ $lipllri= ~'-iai ~:. ... -.:.~=~~ 

--ık b:.-br manı yaca ı. aanaaa. en nam et k B 1 ki ~ ..-~ QU". 
--· "'11' • • _ Anl-&--L _._ k. aı: aya.m. u an attı anmı QDen - S..t ile• çeJIM kala ltea Miitte#ilc par•..;:..-.::ı--ı 
Anb1aıeaktmı ki benı se'\'Dlıyor, - Çua py yo ..,_ sörii.nea .... kanaat stılecek .............. beralterce çdmrm. Lo.dra 19 (A.A. -)--R 

EcWN ,.,..... .. , 3J 

yalms menfa.t dliıh~~~le, yaL lufer ~~buada yana ?ileden ai~ ...... yine ıilpbede kalacak- oı.r •uf • n• ..:-.. ı ALS.._,ı-:- eut~r 
nız hıırsla, yalmz --ııın.. hare-~ IÇtn her zamankı yerde san bepude aabmet edip ıel• ~ .--- ._..~ blrlna 

)". C.-ul Fcbti ket ecır,.-. Her '87'• rap.en kal- laa,dıle randevu veri:ror. H• za- 1 8 tk b" düt&n - Olur. .. .. _._. ,:ruYDliaııkı bmuai ıua 
- Bu ne-::.:can! dedi. Ne o- ~ime tÖS seçiremi,..ek ~1:· o- i;'~:S :~ ı:-e•. ohluiuna el- ~."."." O:ıa.: ~~3::'ken aane~ ~···;~··~···:·::::········:····· ~~.:.. d.J... ı 

lu~onuo kuaum c-il ... Ha aa- nu sevmekte devam • mı. e mm aram. sö-t_._.in kolayını bulaJlftl... .. ec. • eaı ..... , • yan1 dün . ...._:' !1"'• n~ 
hyol"WD .•. Aalayorum. .S.. NilU- Faıkat yiDe h~r ıe:Ye ~-.men onu - Sen:.a efendinin aaraoni7e- Yahucl İlıteraen yatak od•ınm ~yled.it!- aa'!'lıte seıld1. ~er ıey ~. ~~· ~aratüküler 
fer hakkuacla anlathldanma hiç feda eclecektun •. Neclayaı ri... Maliim ... Buraya uuk mı? duv..-.na delik filln deldirqim... aoyl~cbiı. sibı c~e~an etti. Onla- ~liime .,...., .. funa. tehrincl 
bir z • d B .... •-lal dedını. Nuıl oldu, _Yalnız L- dalu1uı1ık meu- ... 1 .ıt. • .__ • 1 ••. 1 .. ı 1rozlerımle sordum. ~ ldlometııe ötelerde muht aman manma ın. unu so- - "" • uvy - nec • .en uenım e oy e . • tabrtbat la 
lerindea okuyorum. Koca buda. nasıl öiftndm?. • • • • fede. iatihza etmez4inl Şımdi ı.u. •.•tırlan pzarkaa yçmıı rdır. 
la. itte ınihayet muradına erecek· _Gayet basıt, b•zımkmın ~e- - Saat kaçta bulutacak.IU'? _Fakat beni k;zdırmaia b .aylarduıberı ılk defa olarak ra- Nevy~ 10 (A.A..) - $ima 
•İıı. Anlayacakaın ki ben bir ~ Mnde Niluferin yeni bir m!'ldu u - Oç ile dört aTaauıda. ladan Cemil... Ya••t yavaı ~ bat bir nefes alabiliyorum. Daha ~. Amer~ ~.mi icara 
Var diyorsam o teY vardır. Göz· nu yakaladım. ı,· - Biz kendilerjni nereden sö- kadını aevd'ğini zannedecetim iyisi •ütihle1»ili1onnn, karar 'W'e- r·~an otrenildıgıne ıore fngil 
lernte göreceksin, Jaükmü kendia Ona fiiphe Re bakarak raz rec:eiis? Nasıl olup ta bıana inanmadın. -..ebUiyorum. Geçtiğim yolu ve uvv eri ve Am rllc•n zı.+ıl ıday 
v~eka~. Ontarı sana ayni .eve, aaahi: • • . - Ka1"1ıki aparhmanm aatre- bir ıüplae uğuruna dostluğ11111uz~ ~idecetim 7ola cörebirJ'Olam. ları m•"nerlnl. ~ğlamla,tfTd . 
hizıınlrinin sal'aoniyerine ıırer. - Kuzum hu s~ın efenchnın aindm ... Tabii beraber ıelecek feda ettin? Sana niçin yalan aöy- Kendi 'kendimi az katsın bir ve !ebur'!- kea.nnde muvaffaka 
lcen aöaterec:eiim. Söyle bakalım cebleri. de ceb d.eiil, posta ~n- deiill•. Adeti veçhile bizimki ev liyecektim vehme kurban ed~ekmitim. Ah 7etlı bit- ü'!ı taarruzda but\ft\duk 
bu kati • '\ tası salm t dedam. Ne senem _t--&. d d u• _ • tan •onra b.. durgunluk ha•eöst,.. t . ~ Lt-•- t "ste L "f vel s~ on an soınn a nt- - Hayır boyle SÖJ'leMe Nec. bu benun kafam .. Ah bu benim m:..:.. "' -ı 

çan taaaaauaun11 .. a t - uen . . . l'"feır .H B iha.!--1 la L-•· •-·· __ , • b d 1 OT'·· rnediiinı bö,te bir ihtimalin ftl'- Seeimi farkında ohayank u ••• ı • • • Hl... !1 -.. as • --...runa aor •ouerım. u a a •önlüm ve Her 1"1 tanıf k.,ıt faall~d 
diii debtet ile fln>eriırken mani- l>iNz fazla mı yUbeltmitfm ... '!- •lr.-• pbDıfkea eiyli- plmecli. O!aa ~ ~ d! Y•· ahmak :tUurum. · · bulunmakta Te tank talmvel~rinl'. 
denıclnıu 6 Necil btlannı ~attt• reyım. Bu apartamanda ne terzi nılmıı olabıleceiını dU.ıınclWD. (Arfta11 var) ıebnesini 'heldemektedid.r. 
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