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Eltmelt isinde · 1edbirler 

Fırınlara Verilen Un 
Mikdarı Arttırıldı 

Almanlar 
ileriyi Nasıl 
Görüyorlar? 

Vaşingtonda temaslara başladığı 

1 Mezuniyeti d 
bi1dirilen Japon fevkalade Esna s 1 n a murahhası M. Kurusu 

Toio.Japon 
Saraçoğlunun VekCilet Siyasetini Başvekile Şükrü 

Etmesi Yüksek Tasdika iktiran Etti ı·zah E++·ı 
Ankara, 17 CA.A.) - Başvekil 

Dr. Refik Saydam mezuniyetle-

-o-

Yeniden Açılan 46 
Fırın Bugün 

Faaliyete Geçiyoı 

Alman propaganda nazırı Das 
Reicb mecmuasında yazdıiı bir 
makalede harbin ne vakit biteceği 
değil, nasıl biteceği ehemmiyetli
dir, diyor ve Alman milletini uzun 
ve çetin bir harbin giiçlüklerini 
karşılamak için yeni fedakarlıkla
ra davet ediyor. Almanya artık 
~arkta kat'i neticeyi elde edemiye
ce~ne inandrğı için, şimdi uzun 
sürecek bir harbe göre hazırlanı
yor. 

rini geçirmek üzere yanlarında 
hususi kalem müdürlerı ve yaver 
leri olduğu halde bugün saat 
18,20 de hususi bir trenle Mersi
ne gitmişlerdir. 

Başvekilimizi uğurlamak üze -
re gar merasim salonunda icra 
vekilleri heyeti azalariyle, B. M. 
Meclisi reis vekilleri, C. H. Par-

Başvekile Göre, Ame
rika ile Bir Anlaşmaya 
Varmak Üg Esash 

Şarta Bağlıdır 

Tıraspol şehrinin işgalinden sonra Rumen 'köylüleri Rumen as
ke·rlerine adetleri üzere bir nevi pirinç yemeği ikram ediyorlar 

İki gün önce haşlıyan ekmek 
darlığı. dün de devam etmiştir. 
Fırınların önünde toplanan halk_, 
fırıncılanıı verdiklerı numara 
sırasiyle ekmek almışlardır. Yal 
nız ekmek alırken 13 kuruş 1 O 
para verenlere bazı frrıncılar 20 
para daha vermelerini söylemış
lerdir. Bunu ihtikar telakki eden 
müşteriler polislere zabıt vara -
kası tutturmuslardır. Fırıncılar 
narhın 20 para arttığını iddia 
etmislerse de, gerek emniyet me 
1l'lurları. gerek halk bu narhın 
ilan edilmedığinı söylemişlerdir. 
Bazı fırınlarda da ekmek 13 ku
ruş 10 paradan satılmıştır. 

ı Sonu• c;,. 2: Sü: 4) 

tisi genel sekreteri ve parti umu Tokyo, 17 (A.A.) - Ba§vekil 
JJJ. Zekeriya SERTEL mi merkez heyeti azaları, parti general Tojo, ayan meclisinde 

Hitler, Sovyet Rusyaya ta • meclis grupu ve müstakil grup Japon ve Amerikan münasebet -
arruza karar verdiği za - reisi ve azaları, eski milli müda- leri hakkında yaptığı beyanatta, 

man planı şu idi: Sovyet ordu - faa, münakalat ve iktısat vekil- Japonya ile Amerika arasında ya 
sunu bir iki ay içinde yok ede - leri, mebuslar, devlet şurası, eli- pılan müzakerelerin neticesini 
tek Moskovayı teslim olmıya vanı muhasebat ve temyiz mah- kestirmek güç olacağını, söylemiş 
nıecbur edecekti. Sovyet Avrupa kemesi reisleriyle temyiz baş ve sözlerine şöyle devam etmiş-
sı yeni baştan organize edi- müddeiumumisi, Cümhurreisliği tir: 
lecekti. Avrupada yeni nizam umumi katibi ve hususi kalem "Vaşingtonla müzakerelere tek 
kurulacaktı. Sonra İngiltere ve müdürü, genelkurmay ikinci baş rar başJ~~a~.la .~aponya şu mak-
.ı\ınerikaya dönerek ''.Avrupada kanı, hariciye vekaleti umumi ka satları g~tm~ştur: .. .. .. . 
hı:ırp bitmi§tir. Bizim Ingiliz. im- tibi ve muavini, genelkıın .. ve= 1 Çın ruıruıu.mn uçul'lcu b:ı.r 
1aratorluğunda gözümüz yoktur. D r. Refik Sayd.am (Sonu; s a:' 2; so: 1) devlet tarafmdan ihlal edilmesi 
~t~rseniz barışabiliriz.,, diyecek- =========================== teşebbüslerini bertaraf etmek. 

tı. lngiltcre bu teklifi reddeder - 2 - Yabancı devletlerin Japonyaya 
se. o vakit şark cephesinden ser- S • as" B • Fra n 5 ada karşı girrştikleri mesele, ekonomik ~est kalan bütün kuvvetleriyle 1 y 1 1 r abloka gibi düşmanca hareketleri 
lngiltereye ve Akdenize inecekti. tasfiye etmek ve normal ekonomik 

Evdeki hesap çarşıya uymadı. Taarruz B H k il münasebetleri yeniden kurmak. 
S~vyet ordularının mukavemeti ronz ey e er (Sonu; Sa: 2; S ü: 3> 
kırılmadı. Moskova teslim ol - ' 

~adı. Almanya Sovyet Rusyada B ki • E ·+·ıec· ek ışgal ettiği sahalarda harabeden e en 1 yor r 1 1 

Yeni Nizamı 

Tesise Doğru İlk 
Adımı Atıyormuş! 

Ve el altından çalışan düşmanlar
d._an başka bir şey bulamadı. Bi-
lakis Rus cöllerinde sıfırın altın- Berfin, 
da 30 dere~e soğukta bir kış har
bine girmiye mecbur oldu. Viya
nada yeni Avrupa nizamını kur
?lıak için toplanacak konferans 
s~ya düştü. Ingiltereye sulh tek-
lif etmiye imkan kalmadı. N evyork, 1 7 (A.A.) - Mister 

İşte üçüncü harp kışına girer- Raymond Chapper "World Tele
ken Almanya böyle bir vaziyet ,gram,, ,gazetesinde şunları yazı
karşısında bulunmaktadır. Şimdi yor: 

Paristeki Abidelerin 
90 Tanesi Sökülüyor 

Çin Lidei-i 
Japonyaya Karşı 

Derhal Bir Taarruza 
Geçilmel.i, Diyor 

Çunking. 17 (A.A.) - Burada 
bir nutuk iradeden Çankayşek de 
miştir ki: 

-o-

Kırım' da ~liman Rus 
Esirlerinin Sayıst 

1O1 ,600 Kişiyi Buldu 

Kerç ~ehrini ~österir harita 

Altnan milletini uzun ve çetin bir Resmi Amerika mahfiller ine 
harp için hazırlamak lüzumu baş gelen ciddi haberlere göre Hitler 
göstermiştir. Bu vazüeyi de pro- geniş bir siyasi taarruz hazırla -
llaganda nazın Dr. Goebbels üze- maktadır. Hitlerin yapacağı te -
rine almıştır. şebbüsün, Alınan kontrolü altın-

"Deınokrasilerin J aponyaya Berlin, 17 (A.A.) ·- Alınan or-

Doktor Goebbels, Das Reicb da bir Avrupa konfederasyonu 
mecmuasında "ne vakit ve na - vücude getirmeyi hedef tutacağı 
Sıl?,, başlıklı bir yazı ne~re~erek sanılınaktadır. Bu münasebetle 
Alman milletine bu vanyetı an- neşredilecek beyamıamede Rus -
leıtmıya çalışmaktadır. . .. ya hezimetini saklamak maksadı 

.Alman Nazırı yazısında ılkon- güdülecektir. Yeni Avrupa niza
ce bu harbin derin sebeplerini an mının kurulmasına doğru atıla-

la~ıyor -.-......... ..,.ummı .. n ..... ı~:v• ~ak ilk Alrrı_al)_ ~«l~IU!ı ~Y~~ 
.- Bu defaki harp Dantzig mese- tasındaki başka memleketlerı n 

lesındcn doğmuştur. Diyor. Faka~ (Sonu; S:ı: 2; Sü: 2) 
harp grip hastalığı gibid~r. vücuttakı 
bıitiin zaafları meydana çıkarır: Bu 
surette Dantzigle başhyan harp, Av
l'UPanın eski ve şimdiye kadar hal
lcdilemiyen bütün meselelerini ortay~ 
çıkarmıştır.: Versailles muahc.?e~ı. 
Alınan nüfusunun artması, bazı buyuk 
devletlerin ham madde kaynakların
dan uzaklaştırılması gibi ... 

"İsteyel:m veya istemiyelim, biitün 
bu meseleler bu harp ile halledilecek
lerdir Bizi harbe sürükleyen kanu
nun ~mirlerine uyarak ileri gitmiye 
mecburuz Artık yarı ydda durama
yız Onu~ için bugün her çarpışma 
tarlhi bir kıymeti ha:zdir. Bugün dö
vüşmezsek yarın daha ıı.z m:i.:ait şart-
lar içinde yine harbetmiye mecburuz ... 

Doktor Goebbels'e göre, Avru
bugün bütün varını yoğunu 

aziye koymuştur. Artık bugü
ıin davası basit bir hudut tashi 

• 1i değil, Avrupanın yaşaması ve
va. ölmesi meselesidir. Onun için 
b~ günün davası harbin ne vakit 
s~~c~~i değil, nasıl biteceği me
;ı·· esıdır. Harp uzun, çok uzun 
ı..lı.rebilir. Elverir ki, Almanya 
' 11:ltb' 1~i 1 kazansın, yoksa Almanya 
tirn. Yenilmek yok olmak demek-

Şu halde· 
"A.ı . t Ytt~anlar daha bır takım manru-

istatistik Umum 
Müdürlüğünün 

Hazırladığı Eserler 

Milli Müdafaa Nazırılığrna geti
rileceği söylenen general 

Wey&and 

F!aris, 17 (A.A.) - •·n. N. B.,, 
Frans1ı: hükumeti tarafından neş 
redilen .bir kararname mucibin
ce vatan~erverlik ve sanat ba -
k~mdan kıymeti olmıyan bronz 
dan mamul bütün heykeller kal 
dırılacak ve tekrar eritilec('ktir. 
Paristeki bronz abidelerden dok
san tanesi eritılrrıek ve madenin 
den başka ma~satı .... rla istifade e
dilmek üzere yakmd3 kaldırıla-
caktır. 

G. lVeygand Viclıy'de 

karşı derhal müşterek bir taarru dulan başkumandanlığının tebli
za geçmeleri lazımdır. Japon - ği: Alınan ve Rumen kuvvetleri 
ya ilkbaharda Alınanlar yakın bazı şiddetli muharebelerden son 
şarka varıp bu suretle J apon ve ra Kerç şehir ve limanını zap -
Alınan orduları arasında bir irti I tetmişlerdir. Kırı~ ~arımadası -
bat tesisi tehlikesini ortaya koy- nın doğu kısmı şımdı tamamen 
madan mağlup edilmelidir. elimizde bulun!Ilaktadır. Kırı~ -

Churchill ve Roosevelt'e itima daki takip ve yarma hareketı es 
dımız vardır, böyle bir şeyin vu· nasında a~an e~.irler b.u . arada 
kuuna meydan vermiyecekler - 101,600 kışıye yukselmi~tır. 
dir.,, ( Sonu; Sa: 2: S U: 5) 

1 B. ELCi VON PAPEN 
Alman Basın Heyeti Şerefine Dün Gece 

Büyük Elçilikte Bir Suvare Verdi 
e1 

Vichy, 17 (A.A.) - Fransız hü 
kı'.':ımetinin Afrika murahhası ge
neral Weygand buraya gelmiş, . 
Mareşal Petain ve Amiral. Dar - 1 
lanla görüşmüştür. Bu zı1are 
tin iktısadi meselelerle alakadar 
olduğu kaydedilmektedir. Gene -
ral, iki üç gün kaldıktan sonra 
Cezaire dönecektir • 

* Ankara, 17 (Radyo gazetesi) -

o 

Bu Kesimde Alman 
Piyadesine Aaır 

Kayıplar Verdiriliyor 
Moskova, 17 (A.A.l - Bu gece 

ki Sovyet tebliği: 
16 Sonteşrinde, çarpışmalar 

bütün cephe boyunca devam et
miş ve bilhassa Kalinin bölgesin 
de ve bir cenup batı kesiminde 
şiddetli olmuştur. 

V olokolamsk kesiminde 
Moskova, 17 (A.A.) - Mosko -

va radyosu haber veriyor: 
Son üç gün zarfında Voloko -

lamsk kesiminde general Roko • 
zovski kıtaları 4 düşman bölüğü
nü imha, takriben 80 tank tahrip 
etmiş ve 3 ağır top, mitralyözler, 
motosikletler ve daha başka mal
zeme iğtinam eylemişlerdir. 

Moskova radyosu, Moskova 
cephesinde tayyareeilerin, Son -
teşrinin 10 günü zarfında yerde 
ve havada 48 Alman tayyaresi, 
48 tank tahrip ve binden fazla as
ker telef ettiklerini ilave ediyor. 

(Sonu; S a: 2; S U: 6 ) 

AMERİKAN 
BAHRİYESİ 

Amerikan Bayrağım 

Taşıyan 

Gemisi 
Bir Mihver 
Yakalandı 

Vaşington, 17 (A.A.) - Ameri
kan bahriyesi, Amerika hayra -
ğını taşıyan bir mihver gemisi ya 
kalamıştır. 

Bahriye nazırlığı, mihvere ait 
olan bu ticaret gemisinin bir A -
merikan kruvazörü tarafnıdan 
Atlantik'in · üstüva hattı üzerin · 
deki sularında ve 6 Sonteşrinde 
yakalandığını bildi:ınektedir .. . 

Amerikan bayragı bu gemının 
güvertesinde ve her iki bordasnı 
da resmedilmiş bulunuyordu. 
Kruvazör , ticaret gemisini bir li
mana götürmüştür. 

Madencilerin grevi 
Vaşington, 17 (A.A.) - Ma

denler federasvonu reisi Lewis 
Reisicümhur Roosevelt'e bir 
mektup göndererek federasyo
nun. çelik fabrikalarına ait ma
denlerde sendikaya dah il olm1-
van iscilerin de calısabileceğine 
iair yapılan anlasmayı kabul et
medi~ini. çünkü bunu k abul et
mekl~ maden ocaklarında mer'i JaBtait~r çekeceklerdir. ha çok ça-

·a ardır, dah rhk-
lıll katlanacak ·,.. fe , illfar-

Ankara, 17 (A.A.) - Bize bil -
dirildiğine göre, istatistik umum 
müdürlüğünün 1941 yılı içind~ 
üzerinde çalışma ve incelemelerı 
bitirmiş olduğu muhtelif konula 
ra ait eserler yakında neşredil -
mek üzeredir. Bunlar arasında 
1940 memurlar ve üç yıllık mey 
veler istatistikleriyle yine üç yıl 
da bir yapılmakta olan öğretmen 
ler istatistiği basılmaktadır. Ge
çen yıl yapılan çocuklar sayımı -
na ait neticeler de yakında neş -
redilecektır. Bundan başka is -
tatistik umum müdürlüğünün 
1940 yılı başlangrcındanber~ 63 
çeşit en lüzumlu maddelerın 70 
şehirdeki perakende fiyatları h<ık 
kında bir endeks hazırlamakta 
olduğu gibi köylünün toprak va
ziyeti hakkında Trakyada yapıl
mış olan anket de yakında çı • 
karılmak üzeredir. Bu ~sonuncu 
anket bu bölgede topragı olan • 
larla topraksız köylülere ve ~er 
çiftçi ailesine düşen topr~ mık -

Fransa harbiye nazırının ölümün 
den sonra general Weygand'ın 
Vichy'yi ziyareti, kendisine har-1 
biye nazırlığının tevcih edileceği 
i timı:ılini nd;ıv~ "ıkarmıstır. 

: olan di~er '3nlaşmalann hüküm-
Heyet bası, Ankara garında lstıkb~I. e«}lirketı _ ,üz bırakılmış olaca~ını bildir-

arın çoğu . . "t:" ~ • 
J art!cı J' • , 

(Yazısı ıkmcı Ra,,,famızda) 1 mi . 

Bir Alman Nazırının . 
Emri Altında Mülki f 
idareler Kuruluyor l 

işgal altındaki topraklar nazırlı 
ğına t ayin edilen Rosenberg 

Berlin, 17 (A.A.) - "D. N. B .. , 
Führer, Alman kuvvetleri tara
fından işgal edilen ve halihaZirda 
muharebelerin nihayet bulduğu 
doğu topraklarında mülki idare
lerin tesisini emretmi~tir. 

Bu idarelerin esaslı vazifele • 
r inin başında umumi asayişin mu 
hafazası ve halkın hayat ihtiyaç
larım temin etmek işi bulunmak 
tadır. 

(Sonu; Sa: 2; S ü: 4) 

Millet Meclisi 
Dün T oplcndı 
Ankara, 17 (A.A.) - B. M. 

Meclisi bugün Refet Canıtezın 
başkanlığında toplanmıştır. 
Görüşmelere başlamadan önce 

Milli Müdafaa Vekilliğinden is
tifa eden Erzincan mebusu Saffet 
Arıkanın yerine Manisa mebusu 
General Ali {tıza Artunkalın, Mü 
nakalat Vekilliğinden istifa e~en 
Cevdet Kerim Incedayının yerme 
de Samsun mebusu Amiral Fah -
ri Engin'in tayın edildıklerini bı 
diren Cümhurreisliği tezkereler 
okunarak muvaffakıyet dilekle 
riyle karşılanmıştır. 

Meclis, yeniden kurulacak Er
zincan şehri yerinin istımlakinc 
ait kanuna ek kanun layihasınıı 
geri verilmesine dair Başvekiıle
tezkeresi okunduktan sonra B. M 
Meclisi 1941 yılı Nisan - l.\fayıc: 
aylan hesabı hakkrndaki meclıs 
hesaplan tetkik encüımmi maz • 
batasını tasvi e lemi tir 



iKİ GÜNl ... ÜK HULASA 
ev Pap odadil ı:cziqırkcn kardnl 

ye ve k•ıı Jillldeye neden dı anya 
p cb Salı:a n Suavi ı:ıbl terJt oyna· 

nnı aoruyar ve paşa, i;llneılı ı:lln· 
ı: p lııı ııelı e karanlık odalarda 
al ba da bol bol oturmıya vakıtlc· 

t da hattrlattyor, Behlytnin 
mart,-ıa ası llıımı:ddı ı yolun· 

aıı Cizennc paıa, hanımlar dıyor, 
k oyl çabuk b ııyor, eliınızden en 

r madde rııbl öyle lıayıp ııdl;vor 
ll m de hı' hıuetmcdcn vı hi' far· 
• r"' dan. 

Du Behıyc mOstehzi aiSılcrle hnılı 
ve pa a ıle aralarında bir mtinakaıa 

ı yor. Eehıye halinden şiklyet cdıyoı 
r dı andan kabkahabr duyuluyor, 

ç m ta amlıyan Suavi ile S liba 
n r r en Behiye onlara yol vererek 
ı or Suavi babasına ne;eli ııe,dı maçı 
\"hanın kuand tını anlatıyor, HOarn 
a ı:eııç kan5ının bu muva{fakıyetlnden 

mnunrlur. Ve onun terli oldufunu ıön 
yecelısiıı. diye onu koruyucu ted· 

rler almrya baılı:ror. 
o~ıar çıkarken Suavi unın uıun arka· 
r adan bakıyor. Ve sonra odada bulun• 

nu henüz ııCSrdOfü Jülide ile konu,. 
va ba;lryor Suavi ondan halasının ne· 
ulı.:tının tcbebinl öfrcnmek isııyor. 

* Yoksa babama beni mi çekişti-
rdu? Zaten eskidnberi onunla ge· 
meyiz ki Kuı;ük iken evi kirlet
ne, dagıttığmıa sinirlenirdi. S'mdi 
gezmeme, eğlenmeme kanşıyor, 
emadiyen babamı fitliyor. Aman 
bbım, kadınların bu illeti; daima 
ıt, d ima ded'kodu, tecessiili Bun
szlıkten ileri geliyor, baı 
ulıyet yok ki ... 

ülıde IJlkayt nazarlar Suaviyi ıüz-

ffiilli.Joeoi 
1:?0111(10 

No. 3 

Sığır Eti 
Fiya ları 

zevklerimi dışarda aradım. Halam Komisyonun Kararı 
derseni1, daıma soğuk kaldı, hiç bir 
Hman babamın ruhuna hitan etır;esi- Bugün ilan Edilecek 
ni bilmedi. Hislerıni tanımadı. Çün
kü o yalnız kendi ruhunun sesin Fiyat Mürakabe Komisyonu man
dinler. lnsanl n kendi kalbinın ölçü- da, malak, sığır, dana. keçi ve oğl k 
!erine gore dlçer. İnatçı kafasına etlerine azamı fiyot koynnı:ıtur. Ko
kendi fikrinden balika hiç bir d lşiınce yun etleri hakkında vilAyetlerden ge
gıremez, sı·am z. Z te:ı bunun için len cevaplardan koyunların ucuz ol
evlenmedi ya, Zavallı babam yapyal- duğu anlaşılmış, vaziyet normal gö
nızdı Bu kalabalık muhJt içinde tek rülmüştür. Komisyonun aldı[:ı ka
başına, hlila g..ılmeye, şefkat"ni bizle- rarlar bugün Valiye bildirilecek, mu
re dağıtmaya çalışıyordtı. Onun mu- vafakatl ııhndıktnn sonra :fiyatlar i
habbetine hiç birimiz layik değildik, lfın cdile<.'ektir. Et narhmm şimdilik 
onu takdir edec k bir insan lazım idi. arttırılmasına lüzum olmadığı anla-
0 insanı kendi ınt hap etti. Kendisı sılmaktadır. 
getirdi. Bizim tenkit etmi.ye hakkı- Fiyat Mürakabe Komisyonu mez
mız var mı? Ve Salihanın babamın babadaki et satışları hakkında da çok 
ruhun:ı bir güneş gibi doğduğunu his· yerinde bir karar vermiştir. Komis
setmemel: ıçın !nsnn ya aptal, yahut yon, scnelerdenbcri mezbaha ve hay
kör olmalı. Onun gençliği babama li- van borsasında ağızrlan yapılan sa
deta hayat veriyor. t~ların ihtlknrn yol açtığını görerek, 

o sırada, yava~. adeta bir yılan ıs- bu yoldaki satrşlarm tevsikini karar
lığım hatırlatan soğuk bir ses fısıl- laştırmı,t..ir. Celepler toptımcılara, 
dadı: toptancılar perakendecilere sat13 ya

- Zavallı çocuk, uyuyorsun Asıl parlarken fatura vermlye mecbur tu
senin gözlerin görmiiyor, Onun genç- tulmuşlardrr, Fatura uaulil yarından 
lifi hayat veriyormuş. B llkis, siılıik IUbarcn tatbik edilecektir, Faturalar 
gibi onun kanını her gün biraz dah1 mezbaha ldarrı;inden matbu olarak 
emiyor. Hayatını her gun biraz daha dağıtılacaktır. Her satıcı faturanın bir 
zehirliyor. O, gö ümüzün önünde e- suretini hayvan borsasına, diğer blr 
nyor, söniıyor, manen de düşüyor, suretini de mezbaha idaresine ver
Bu ne zilletl Bıı k-ı.d1r genç bir l:a- miye mecbur tutulmuştur, Fııturası 
dının ağabeyim yaı;ta bir adamla ev- olmryan etlerin mezbahııdan dıJıarı 
lenmeıi nedir b'llyor musun? Neler çıkarılmasına mUsaade edilmlyecek
olabileceğini hissediyor musun? Ken-

- Haldı değil miyim? eline biraz diışiınmek zahmetini ver. tir. 
- Bilmemi Bilhassa bu ruhtaki bir kadın Ne BİR KASABIN HESAP DEFTE-

'1' AN 

Fırın ara 
Mi tarı Yı 

Kapah Fır nlar 
• (Baftarafı 1 incide) 

Jfalbuki ekmek narhının 20 
para arttırılması cumartesi günü 
belediye daimi encumeninde ka
rarlaştırılmış, fakat içtimada be
lediye reis muavinleri hazır bu
lupmadığından narha yapılan 
zam gazetelerde ilan edilmemiş
tir. Bu suretle yeni narhtan ha
berdar olmayış. dün ekmek alış 
verişlerinde birçok miinakaı:;a ve 
kavgalara sebep olmuştur, Diğer 
taraftan ekmek darlığından fay

dalanmayı düşünen bazı kimse -
ler, muhtelif fırmlım:lan narh ü
zerine aldıkları ekmekleri 14 ku-

ruş, hatta 14 kuruş 20 para üze
rinden fırın önlerinde bekleşen 
ve kalabalığa sokulamıyanlara 
satmıya kalkışmışlardır. Bu (mu
tavassıt) lar polislere ihbar edil
miştir. 

Vali dün sabah Beyoğlu, Emlnönii, 
Beşiktaş ve Fatih bölgelerinde tef
tişler yopmış. halkı dinlemiş, knyma
kamlarln görüşmilş ve fırıncıların ek
mek çıkarma işini yakmdan tetkik 
etmiş ve tesbit ettiği noktalar üze
rinde aH\kadarlara direktiller vermis
ür. uavi asabi bir kahkahadan sonra kadar korkuyorum. Ne kadar ü~ülıi- Rİ - Gcdlkpa~da toptancı kasap 

ap verdi: yorum. Fakat karşımda konusabile- Sabrlnln et satıııları için tuttuğu he-
- Sizin siyasetiniz cidden hosuma ceğim bir insan yok ki. sap defterini mürakııbe memurları e- Un miktarı arttırıldı 
yor. Göriıp de côrmemek, işitip de Suavi halasına ddndiı: l<' geçlrmlıılerd1r, Ynpılan aravtırma- Dün sabah Toprak Mahsulleri Ofi-
memek ne güzel. Maam:ıfih Sa- - Zavallı halacığım, ü .. ül.,.,eyln, z!- da bazı vesikalar bulunmuştur. Et sinde ve Vllfıyette ayrı ayrı iki top-
ya karşı en iyi davranan yine siz- ra düşünmekten vey konuşmaktan hiç fiyatlarının yükseltilmesi için çevri- lantı yapılmıştır. Toplantılarda Vali 
z Ona herkes düsman nazarıylo bir fayda gelmez B bam teessürünu- len btitiln dolapların mah!yetlnl mey 
yor. Herkesin kalbinde sönmek zıi gördükçe daha fazla ıstrrap çeki- dana çıkartacak olan bu vesikalar ü- de hazn- bulunmulitur, Ofisteki top-
eyen bir kin. Ellerinden gelse zerinde tetkikler yapılmaktadlI'. lantıda ekmek darlığının hokikl se-
kaşık suda boğuverc<:ekler, hizmet- yo~ehiye yerine oturdu: bebi araştırılmış, hesaplar üzerinde 
r, uşaklar bıle. O gülüşlerin altın- H' b. · f k d incelemeler yaılmıştr, Son ekmek 

- ıç ır ıeyın ar ın a def il. E- (........ Dl KK T ............. il l'-
butun kirli hisleri sırıtıyor. Tıp- vin tadı kalmadı. Giılmek değil, ko- ' darlığının sayfi)'elcre ver en un m le" 

çıçek bozuğu suratlı insanlar gibi; nuıımasını bile canım istemiyor. San- 1 tarının, halle 5Chre döndiıktcn sonra 
:ukurlan bır kat dıizgün kapatmıyn ki beklediğim bir felaket var. Ne ka- • y T db" 1 B oz;ıltılmaınasmdan ve şehrin un l\1ik-
ı gelmiyor, ne fesat yürekli in- dar korkuyonıml i arım e ır e u i tarmm arttmlmamoı;ından ileri gcl-
ar Anlamıyorum, nedir istedik- Suavi merakla sordu: : 1 O 1 ! diğl kanaatine varılmıştır. Bunun ü-
? Salıha herkese karuı mültefit, - Evimizin o güzel ahengini bo- i Ş Üze em ez 1 zerine yeniden bütün bölgelere dağı-
kese karşı ayni samimi hislerlı:, zan kim? 1 1 tı}ftıak üzere 225 çuval un verllmesl 
!aşıyor, Onun yüzü gibi kalbi dt - Benimle .ıevldeniyor musun? Ekmek işinin dDzelmeıl için, ,. ka.rarlaştırılmışttr. Bu suretle &chre 
emiz. Hiç bir gizlisi yok. Fakat ılmdlye kadar alınan todblrler, verilen un miktarı 3611 çuvala çlka-
1 uzattıgı zaman elinizi çekerse- (Arkası var) beklenen neticeyi vermedi, Yine 

1 suallerine cevap vermezseniz o frrınl;arrn ISnOnde halk toplanı- I rılmıştır, Bu kanır Uzeri~e bugiin 
yapsın? Adeta evde bir matem ha- yor. yine fırıncılar halka ekmek öğleden sonra ekmek d~~mın kol-

ile 
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Un 
d 

çddı 
olarak frrmnlar şirketi aleyhine mü
him kararlar ıttihaz edecektir. • 

Darlığın sebevleri 
Dlğer tar.ıftan B"lcdiye Koopera

tif mildilri.ı dun Valiye ekmek mese
lesi üzerir:de mühim bir rapor ver
mi tir. Vcrılen bu rapora göre, ek
mek sıkıntısı, ekmı:-kçller şirketinin 

Ofısten aldıgı unlardan bir kısmını 
börekçi ve p:ıstacılara satmasından, 
fırıncıların da, kendilerine verilen 
undan şirket gibi fayd l nmak için 
birkaç çuvalı tatlıcılarn vermesinden 
ileri gelmektedir. Bu suretle buhrnn 
bılyümt:'ktcdtr, Vali, bu raporda gös
terilen rakamlar ve bildirilen mnli'ı
mat üzerinde tetkikler yapılmasını 
alflkadarlaro bildirmiştir. 

Diişilniilruı tedbirler 
Belediye İktısat Mildiırlilğunün 

kanaatine göre, fırmcılarm ekmek 
satması menedilir ve bütün kazalar
da en ıız iki~er ekmek s;ıtrş mağaza
sı vilcude getirilir ı\ anormal ckme1c 
darlığının önüne tamamen geçilmesi 
mümkündür. 

Bu tedbir üzerinde alakadarlar in
eolemelı:-r yapmaktadır, 

Nüfus beyaımameleri 
Gerek ekmek satışını esaslı suret

te tanzim etmek, gerek ileride alına
cak herhangi bir kararın tatbikında 
kolaylık görmek için evlere dağrtıl:ı
cak nüfus beyannameleri çarşamba 
günü kazalara teslim edilecektir. Bu 
beyann"mC'ler doldurolduktan sonra, 
ilk olarak fırınlara göre müracaat 
listeleri hazırlanacak, fırıncılar bu 
listelere gore yalnız muayyen Jdınso-. 
lero ekmek satncaklardır. 

4G f ırin açıldı 
Dün de yeniden kapalı fırınları 

açmak için Belediye iktıs;ıt Müdür
lüğüne müracaatlıır yapılmıştır, Ev
velce faaliyette bulurumyan muhtelif 
semtlerdeki 46 fırm bu sabahtan iti
baren ekmek çıkarmıyn bıışlıyacaktir. 

PİYASADA: 

Fiyatı rının 

r ması lstenil i ı var Acaba ben annemi hal:.tm- yetiştiremiyorlar, Sebebi? Sebebi rnıyacağı tahmin edilme r, 

veya Kemalden daha mı nz ııe- basit, çDnkD yarım tedbirlerle bu Vilftycttc yapılan toplantıda Vali Bakkallar cemiyeti, Fiyat MQra. 
dim?. Bılakis OM en düşkün ben- lıl dDzeltebilece!ilmlzl sanıyoruz. Muavinleri ve Belediye Reis Muavin- kabeye müracaatla, Urla yağı gibi 

n. O ölünce en öksüz ben kaldırr.. BUGÜNKÜ PROGitAl\I Yirmi, otuz fırının tekrar açılma• lerl ha1.ır bulunmuştur, Yaptlan gö- bazı maddelerin mahallinde yüksel-
bama ııit~m etmiye hakkımız var 7,30 Proııram 18.03 Orkestr• s:ı, Kaymakamlara kontrollerin! -'- k d l·l'< b dlğini iddia ederek, bunların fıyat-
? Şüphesiz ki hayır. O tam on beş 1ıı1 PL) ı bil rflşmelerde ""me ar "'mm azı 
e bıze en müşfik baba, halama kar- t!~ H~b!~ı.~ ~=:~g ::~~ırler ııklaftırmalan iç n te aat ya· kimselerin çok miktarda ekmek al- larmın yükseltilmesini ist<'ınişlerdir. 

a.oo Muzık (Pi,) n.45 Serbest pılmaııt, bu hastalıfü tedavlyo yet- d ileri gcldilİi anlasılmlljtır Komisyon, yağ mıntaknsmdan fiyat-
da en ıefkatli bir kardeş oldu. On ı.ı5 Evin saati ııı.H O:run havaları mez. Bu işi kökünden kesip at- mıısın an ·sı ...-ı:ğ' k ar larm sorulmp.r.ına ve kuru maddeler 
e sene evlenmek lakırdısını bile ı.ao Müzik Cl'L) ;o ı~ Radıro ı:uetesl 1 1 1 ti Toplantıda Ofi n Vµ~ ' 1 son ar, 

O t 
0 20 45 Müzik mak için radikal tedb r ere h • da görüşülmüş, bol un vc.rllmeslnın lçin de Tknr<'t Vekfıletind<'n fiyatlar 

unde ettirmedi, Z\man ger.çt · U.10 Proıram 21.00 Ziraat takYlml yaç vardır. HOkQmetln bu IGI tet• cd o»' b h • hakkmda m:ılCımatı istenilmesine ka-
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Borsc?Jda 
Arttı 

Kara 
Endişe 

Yazan: Naci Sadullah 
B irkaç giin evvel piyasada: 

"- Karadcnizdeki Sovyet fi
losu, İnebolu limanına iltica ctti1,, 

şeklinde bır rivayet dolaştı, 
Bugün hftHI, birbirlerine bu bayat

lamış rivayt'tten bahsederek: 
"- Acaba do 'ru mu?., sualini so

lçln iştahlı alıcı çıkmamıştır, Bu va- ranlar vnr 
zfyet birçok maddelerin fiyatlarının' Mantık ~rbabı, rivayetin piyosaya 
düşmesine st:'bep olmuştur. Alıcılar, süriildilğU günd...,nbc-ri bütün ajansla~ 
nohut, mercimek. :fasulye, yağlı to- ra kulak kabartmakta ve bu rivayf'
humlar. h\lbubat stoklarının piyasaya tin ya t<'ylt. ya'ıut da tekzip olunma
arzedilmesini b·cklemeyi tercih et- sııu bı:-k1C'mektedir. 

İhtiklir ve sebepsiz fiyat yükselişi
ni önlemek üzere yeni kararların a
lınmakta olması, piyasayı tamamen 
durgunlaştmnıştır. Diin hiçbir mal 

mektedirler. Diğer taraftan piyasada Fakat, bu rivayetin ortaya çıkışm
rnzla mal olduğunu bilen Anadolu dnnberl, "Of,,, gibi, "D.N,B.,. glb~. 
lfıcirkri de piyasamıza mol gönder- "Stcfani,, gibi, "Domci,. gibi, lf\Tichy, 
memekt<'dirler. Fiyatların dilşmiye vesaire gibi, mih\ r leninde a ız 
b:ışlam<ı ı, kür kasdiyle mal toplı· kullan-naları çok t:ıbll olan ajansı r
yanlart. bunların satışına sevked"ce- dan biri ı tarafından bıle teyit cdıl-

lnden, kara borsada endişe artmış- miş değıldir. 
tır. Bundan da bellidir ki, zaman ıa-

Milli Ticaret Birliği dUnden itlba- mnn pıya aya, prop gand:ı ne rlyntı 
ren milli firmalarla iş beraberli •i yapmakla maruf ajansların bile be
yapmak üzere faallyete geçmiştir. Bu nimslyemlyccekleri derececi tar fgi
hafta içindı:- zahire ve hububat plya- rane ve nsılsız rivayetler suriılmek· 
sasında mühim düşüklükler beklen- tcdir. 
mektedir İhracat tfıcirleri ellerinde- Benim. _ en taze ol"Tlası bakımm
ki stokla~ı arttırmak için Anadolu- dan _ ömc'>: diye ortaya koyduğum 
dan mal gelmesini beklemektedirler. bu sonuncu rivayet, bize, bu mevzu
Piyaıaya g(')ccek Anadolu mallan, da bugünkünden çok daha tedbirli 
fiyatların bir miktar daha dilşmesl- davranmak lüzumunu bir defa daha 
ni temin edecektir, ihtar etmektedir. 

ur uluş Vapurunun 
Gö ·· receği Eşya 
Bugünlerde llmanmııza dönecek o

lan Kurtuluş vapuru haft;ı sonunda 
Pireye üçüncü seferini yapacaktır. tl
çüncU sefer için Yunanistana 2500 
ton fasulye, nohut, mercimek, bezel
ye, bakln gönderilecektir, Bu ~alla
rın hazırlanmasına devam edılmek
tedir\ Yunanistan için mal toplryan 
firm~lar fiyatların dUFJ1ektc olma
sından istifade ederek, mubayaalarmı 
tamamlamaktııdırlar, YUnnn.is~:ı 
yardım maksadiyle ~merikadan yu~
lenen bir vapurla Pireye bin beş yuz 
ton buğday göndcrlldiği bUdlrllmek
tedir. 

l{amyon Nakliye Ü eretleri 
Arttırıldı , 

Benzin (iyatrnrn arttmlmur \ıztnne kam 
yon aahipleri kllmllr nakleden kamyanlann 
d• nakliye ücretlerinin anunlmuını İltcmı,. 
terdir. Beledi.Ye bu istefi lıabul cdorelı:: !tı 
fiyat mürakabe komluonuna havale etmııtır. 
Komişyon klimür nakleden kamyonlann illi· 
kil u,rctlerlnln aemtlcrine ı&re yüıde clliYc 
kadar arttırılma11nı kabul etmlıtlr, 

A ker Ailelerine Para 
Tevziatı 

DOn sabahtan itibaren bütUn tubelerde as 
tccr ailelerine para vcrllml1tir. Para vu'!'e 
bu ayın 28 ine kadar allrecelıtlr. Para daıı:!· 
tılma11 hor ayın ı 7 alnden 26 arna kadar bıt 
miı olacaktır. 

Vatandaşa du .. en vazife, trtembaı 
qildirilemiyen her havadisin nfıkilin· 
dı:-n şüphe etmektir. Du şüpheye mu 
tabak gdrülen kim elcrin yakalarını 
polisin eline vermek de, mlkrop sa
çıcı bir illete teşhis konulmasını ko
laylaştırması bııkımmdan, yapılması 
zaruri bir harekettir, Ancak o tak
dirdedir ki, memlekt'tin temiz havası 
zaman zaman makı;atlı yalanforın si
siyle bulanmak tehlike indrn t:ıms
men kurtulacak ve meml<'';:et cfklırı 
umumlyeslnl şaşırtmak istlycn rh·a
yet spekülasyoncuları, ikide birde 
ortaya ı;ilrdükleri yalan sermayeleri
ni kedi.ye yukletcrek mas edecekler· 
dir. 

Bir Çocuk Tramva.Y~ 
Al tında Kaldı 

Evvelki clln Uıklldarda Blll\ıülder11lnife 12 
ya,ında Ahmet adında bir çocuk tramvaya 
atlamak istemlt ve mlivueneslnl lı:ııybcd•rek 
motriıle romorklln arnma dQ;mllııür. Çocuk 
arabanın alıınd:tn iki bacağı keallmiı bir bal 
de ,ıkanlarak nlimune bnınnuinc kaldınlmrJ 
işe de bir saat sonra &lmllıtUr. 

~----o----

Altın Fiyatları 
Dün atın fiyatı birdenbire 2580 ku• 

rusa yüksclmişUr, Bir gram kulçc 
altm 358 k•ıruştan satılmıştır. Yük
seliş akşam üstil durmuştur. 

1
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Sontesrin 1941 KASIM: 11 

RUMl: 1357 HİCRi: 1360 
ıenmek hakkı idi. En .. Uzel ıene- u.u &arl;ılar zı.ıo Müılk (PL) halkı tatmin ~c"Oı ve U nının nı-

.. kllçle meH\11 oldu!lunu blllyoruz. ,..1 k ti va-ımıştrr rar v<>rmlştfr. 
ni bize h:ısretti Bu~n biz ona hiç !:·~~ ~:~~/!~ :U~ ~g~kuı;::~zli\ Fakat alınacak tedbirin bir an hayeUcneC<'ı; anan ne '"\ · İLİl.Ç GELDİ _ Slvflingrat yoliy- Nafıa Vekili Ankaraya Gitti 
şey •eremiyoruz. Kemal evlen- ıa.ıo MC.ık (Pl.) 21 JO Haberıu evvel kararlaımaaını dlilyoruz, Bütün tedbirlere vhre fazlad un \'~ril- le Almanyadan elli sandık muhtelif Nafıa Vekili Ali Fuat Ccbnoy, dlln akpmki 

--------------- Sonteşrin: 5 Şevval: 28 
r.oue, Ofle l'l:lndl Alrşam Yataı lmdk 
6.51 11.59 14.SS 16 51 U 24 5.01 :Kalbinde karısının ve çocuğunun o ız.u Cubant mcsine rağr(ıcn bu an evam e er-
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To·o, Japon Siyase·ı Rusyada Z~p 
tini izah Etti Arazıde 

(Battarafı 1 incide) 
lll müdafaa vekaletleri ile di
r vekAlet.ıer, müesseseler er -

• nı Ankara vali ve belediye re
' başvekMet müste ar muavini 
başvckdlet dairesi müdürleri, 

asln müme silleri, Ankara mer 
z komutam ve emniyet direk • 
rü hazır bulunmaktaydılar. 
Hareket sııatlnden bir z önce Bas
kil Doktor Refik Saydam, B, M. 
ecwi Relai Abdülhalik Rcnd:ı ve 
enel Kurma.Y Başkanı Mareş;ıl Fev
Çakmak ve Hariciye Vcktli Şuk
Saracoğlu ile birlikte gelmişler ve 

londa kendilerini beklemekte olan 
tla ayrı ayrı selt\mlnşmışlardır. 

Bu esnad:ı Relıılcümhur ve MilU 
f İsmet inonil gara gclmlşlcr ve 
lon methallnde B. M. Meclisi Reisi 
Başvekil ve Mareşal 1''cvzl Cok .. 

Gondar'da İtalyanlar 
Arasında İsyan Çıkmış! 

Nairobl, 17 (A.A.) - Habeşistan
ki ıon Jtalyan kalesine yaptıktan 

azyiki arttıran İngiliz ve Habeli hat
rma bazı k:ıı;aklar gelmiş ve Gon

dar dışında, İtalyan müstemleke piya
de efradı arasında b:r isyan çıktığını 
uylemilitir. 

Bu kaça1'lar, isnnın, ııidd .. tli bir 
ç rpıımadan sonra yatııtırılablldijıni 
anlatmaktadırlar. Ordu tebliğinde bu 
:h diselcr ne~redilclikten sonra, altı ay
d:ı.nberi muhasara ıılbnda bulunan İ
t lyan cam!zonu tasvir edilmektedir. 
İng 1iz kuvvetleri, eni ve cıiddetli bir 
hucuma geçmişler, sarp bir tepeyi 
zaptetmek suretiyle İtalyan hatlarına 
bir noktadan glnniıler, 2 topu ıustor
muşlar, JlO esir almışbırdır, Bu ha
reket, İngil!zlere çoğa mal olmuıtur. 

Litvinof ve Stcinhardt 
Tnlıran'a Geldi 

mnk tarafından kar~ılanmışlardır, 
l\U1ll Şef, salonda bir milddet kala
rak Doktor Refik Snydrım'a iyi te
mennilerde bulunmuş ve kendisiyle 
mi.ısafaha ederek vednlııştıktan sonra 
a.yr ılm 1$hr. 

Milteakıben Doktor Refik Saydam 
kendilerini uğurlamıya gelmiş olan~ 
lnrla vedalaşarak vııgonlarına ceç
mlşler ve U'i istlrah:ıt ve yolculuk di
lekleri ar:ı.,ında An.karadan ayrılmıs
lardrr, 

Başvekile Şükrü Saraçoğlu 

vekôlet edecek 
Ankara, 17 (A. A.) - Bir aylık 

mezuniyc-tle bugun şı:-hrlmizdcn ayrı
lan Başvekil Dr. Refik Saydama av
detlerinc kadar Harlcıye Vekili ŞUk
rii Saraeo:lu'nun vckfılct etmesi yiık
sck tasdike iktiran etmiştir. 

Divanü Liıgat. it - Türk·iin 
Son Cildi Neşredildi 

Ankara, 17 (A. A.) - Türk Dil 
Kunımu Genel Sekreterliğinden bil
dlrllınlrtJr: Büyük Turk dllcisi KAş
garlı Mahmudun eseri olan Divanil 
Lflgat.it-Türk tercumesinin üçuncu 
ve son cildi de başılmı tır. 
Sayın arkadaşımız Besim Atalay'ın 

yüksek çalışmalariyle sona eren bu 
tcrcfime, Türk dıllnln en değerli bir 
anıdını bllim dünyasının gözil önune 
koy(llUŞ buluıuna"ktadır. Ve cııtt.e ge
çen butun türkçe sözlerin alfabe sı~ 
rıısiylc ve tercumede, bastrrılan tıpkı 
basımda ve kitabın arapça basmasm
daki cilt \'C sayfa numaralariyle en
deksi de hazırlanmaktadır. 

Yunanistanda Zelzele 
Sofya, 17 (AA.) - Bur.ya ı:elen haber· 

lere core· dlln ı:ece ılmall Vu!'anıstanda La· 
rısadı llddeıli bır ıelzele ol:nuıtw. S•nıntr 
üç saniye •!im atllr. Hınar,tın vüs'atı bık· 
kında henliı hiçbir haber alınarnamı tır 

............... ~~~~ 

(Baıtarafı 1 incide) 
3 - Avrupa harbinin uzak şarka 

yayılmasına her türlü vasıtalarla ma
ni olmak.,, 

General Tojo, Japon kıtalarınm 
Hlndiçiniye cönderUmes:ni lüzumlu 
kılan hadiseleri bir kere <\aha anlat
mıştır. 

Başvekil, Japon programının b:ı
nşçı mahiyetinin yabancı memleket
lerde çok yanlış tefsir ec;lUdiğini beyan 
etmiş ve töyle demiştir: 
"Yabancı devletler tarafından tatbik 

edilmekte bulunan şekilde bir ekono
mik abloka, belki de hakiki bir harp
ten daha fena bir düşünce barekt!
dlr,,, 

Mançukuo'da inkişaflardan bahso
den Tojo, şunu ıöylcmlttir: 

"Japonya, Alman - Rus harbi do
layısiyle uzayıp ciden milletler arası 
vaziyetine layik olduğu ehemmiyeti 
vermemezlik edemezdi. Bunun içindir 
ki Jııponya, bu bi;ilgelerde Japony~nın 
durumunu korumak için IAzım gelen 
bütün tedbirleri aldı." 

General Tojo, sözlerinl ııöyle bitir
miştir: 

"Bu ciddi vaziyet karşısında Japon 
milleti, milli müdafaayı mükemmel
leştirmek için her gayreti yapamlı
dır ... 

Hariciye 11azırına göı·e 
Tokyo, 17 (A.A.) - Japon diyet 

meclisinin bu sabahki fevkalade top
lantısında nutuk aöyliyen Japon hari
ciye nazırı M. Togo: 

"Japonya dış siyasetinin esas pren
sip! Uzak Şarkta nısfet ve adalet ü
zerine müesses bir sulh temini imka
nını bulmaktır, Japonya, Avrupa ve 
Doğu Asyada, yeni nizamın teessü
sünü mümkün kılan üçlü paktın Al~ 
ıııanya sayesinde doğmuş olduğunu 
görmekle bahtiyardır.u Demlıı ve A-
111erika ile yapılmakta obn miiza'kere
lerden bahsederken &unlan ilave et
miştir: 

Siy 

"Şimdiden sonra mUz:ıkerelerle da
ha fazla vakit kaybetmek fl\Yd:t1ızdır, 
İmp:ıratorluğumuzun mevcudiyetini 
tehdit eden şartlar meydana gelir, 
:yahut büyilk devlet olmak itib:ırım~ı 
tehlikeye koyan bir vaziyet hasıl o-

Sİ ir aarr z lursa, Japonya, vak't kaybetmeden 
ıı kat'i ve azlmkir hlr durum almak za-

Tahran, 17 (A.A.) - Amerikan ekleniyor ruretinde olduğu gibi, Japon milleti 
dyosu Litvinof ve Amerikanm Sov- de şimdiye kad:ır içinde kalmadığı en 

er Bırl " nezdindcki elçisi Stein- (Baıtar:ıfı 1 incide) müşkul vaziyeti yenmek mecburJye-
dt'ın blııd.kleri tayyarenin Kulbl- de muhtemel olarak imzalıyaca - tindedir,,, 

r·tcn hareketinden b,,11 gün sonra bu ğı bir beyanname çıkarmak teşkil Tojo kabinesinin siya eti 
o le üzeri Tahran hava mt'yibm- 'i! 
ind ilni bildirmektedir. Şiddetli edecektir. Tokyo, 17 (A.A,J - Mebusan Mec~ 

r kar fırtınası yüzunden geciken Bu birliği temin etmek için !isi Reisinin bir sorusuna cevap olıı-
t yy:ıre bir 1n:li yapmak mecburiye- sarfedllen gayretlerin devam et - rak Başvekil General Tojo hUkılmet 

(Baıtarafr 1 incide) 
İşgal altındaki topraklarda ku 

rulacak mülki idare bir Alman 
nazırının emri altında buluna -
caktır. 

Führer btı maksatla, Alman devlet 
nazın Alfred Rosenbeı"G'.i doğuda iıı
gal altındaki topraklar nazırlıgına ve 
Qaulciter doktor AHred fdeyer'i de. 
Alfred Rosemberg'in daimi nazır ve
killiğine tayin etmiıtir, 

İlk olaralc Lltvanya ve Letonya es
ki pıüstakil devletleri arazı~nde ve 
beyaz RUtenya'nın bir kısım toprak
larında mUlki idareler ihdas edilmiş
tir Bu topraklar, Alman doğu komi. 
se~U~ sahasına dahildir. Fiihrcr, 
vali - reis Heinrich - Lho e'ı doğu 
toprakları Alman komisı:ırliği vaıiie
sine tayin etmiştir. 

Bir kışım Ukrayna topraklar•nrla 
d;ı ırıülki idareler kurulmuştur. Püh
rer, bu idarelerin başın:ı Alman ko
miseri olarak vali - reis Erich Koch'ı 
getirmi,.tlr. 

1' e11i komiserlik/er 
BcrUn. 17 (A. A.) - İşgal edilen 

topraklar için ihdas olunan Alman 
fevkallide komiserliğinin vntlfelerl 
tarihi bir ehemmiyeti haizdir.Bu cov
relerde Bolşevlklikten kurtuluş bir 
emri vt\kidir. Bu komiserliğin mer
kezi Berlindc olaC"nk, doihıda yeni 
fcvkalAde komlserlikler ihdas oluna
caktır. 

şartlyle her an millete hııber vermek 
için milmkün olan her şeyi yapaen
ğmı flt\ve etmiştir. 

Maliye Nazm da, Çin harbinden -
beri Joponyanm bUyiik masraflara 
k:ıtlandıgını, fakat memleket ekono
misinin bundan mlitcesslr olmııdığmı 
söylemiştir, 

/11gilteredeki akisler 
Londra, 17 ( A,A.) - İngll;z rad

yoları bu sabııhld neşriyatında. Ge
neral ToJo'nun nutknnu bir riya ve 
sahte tavırlar h~litası olarak vasıflan
dırmııtır Londrn radyosunun spikeri 
öyle demiştir: 
"Londra'daki kanaat. General To

jonun nutkunun Pasifikteki gerginliği 
azaltacak mahiyette olmadığı merke
zindedlr ,., 

Kurmm'nun temasları 
Vaılngton, 17 (A.A.) - Japon fev-

kallide murahhıısı Kurusu, Japon bü
yük elçisi Nomura ile uzun bir cö
rüımede bulunmuştur. Nomura, Pa
zartesi sabahı, Kurusuyu hariciye na
zırı Hullf' tııkdim edecektir 

Hull Ue mülakat t nde kaımııt.u-. tiği anlnşılmnktndır. Eldeki ha • tarafından t:ıkip edilen siyasetin sa-
_____ ... berlcrc göre bC"yanna.rn("n\n neşri rahatı<' t;1yln cdılmlı bulunduğunu Vaşington, 17 (A. A.) - Hull'un. 

'C'.~nktaT Bil' Kn~\ 1\ \~hı 2.0 Sont~şr\n larlh\ •~ç\\mi ~·c "' en Mocl s Rclıılnln nrz.ularma Nomuı ve Kuru u ile .&:örıı me 23 
ı:.u•'" \ r . B -:re.nn ın .. n n 'tol\ R<X> C"!V<ı>\\ '-'Yln•n <>l.du unu söylcmt Ur dakıka sbrmu tür 

.,. efat .,\\\ \l il. C'hurch \\ " ı-..n-.nw1o<. '"- c ';. ' ~ \ • 'h t\• '" a \\ 1'\yn- Ucy '.t " rayu Ü\tmc'k \t\n Hul\' \ 
tlaYt' e"\• ... -.eli.tar k•flt•w1a"• • yanntıtıMCSi!1C \;,nt~l Ç\\.tQ.n.\acağ\ g\d \ b ık\ıttnd 

11 
:,\ ~ ;:\ k <\.~TV ':\n .- h <- ın\ \. _...\.\ h \ 'Q :' 

.,...._.. k .... • " v.ht cı ... ı,, r. Cclla t hmin edıhyor. 1. <'I r1 r n \ n ~n rr 'vol \ ~•\ n, ... r \\ \• <1< m \\'" I..• '" • H • ~ bA\~'h,.. ~cr11.ı. ... 1e ka\d. nlaeakt "· m n •ı rr t n , t \ 
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,. (Baıtarafı 1 incide) 
Düşman, kara muharebelerin -

de uğradığı kaıılı zayiattan ma
da, Kerç boğazı yoliyle kuvvet -
lerini geriye çekmek teşebbüsün 
de de ağır zayiat vermiştir. Sa -
vaş ve avcı tayyare~crimizd~~ 
mürekkep ehemmiyetlı teşekkul 
ler düı:;manın asker toplulukla -
rın~. n~kliyo kollarına ve bilhas 
sa Moskova ve Vologda etrafın -
daki kesimlerde, hava meydan -
hınnn, demiryollarına şiddetli ta 
arruzlnr yapmışlardır. 

Dün gece Moskova ve Lenin -
grat tekrar bombardıman edil -
qıiştir. 

K.erç'in elıemmiyeti 
Bertin, (A.A.) - Alman kıtaları 

tarafından alınan Kerç şehrinin 
100.000 nüfusu vardır. Burası, son za
manlarda iılctilmeyc başlamııı bulu
nan Kerç maden bölgesinin başlıca 
merkezidir. Bu bölgedeki demir cev
heri yeraltı ihtiyatı 2 milyar 700 mil
yon ile 3,5 milyar ton arasında tahmin 
edilmektedir. 

Mariopol, Taganrog fııbrikalariyle. 
Azak denizinin şim:ılindeki bölgede 
bulunan fabrikalar demir cevheri ih
tiy::ıçlannı buradan alıyorlardı. 

Kerç civarın® tuz ve manganez de 
bulunmakt dır. Bu kaynaklar dolayı
ı;iyle Kerç'te sanayi önemli bir su
rette mkisaf etmiş ve bilhassa bı.iyuk 
kitnya fabrikaları kuı ulmuştur. Bun· 
cl.ın başka bir tayyare, bır de silJ.h 
fabrikası vardır 

Kcrçte ayrıca bazı harp ge .uleri 
ile vapurların havu.ı;a çek lerttı: tamir 
edilebılmesi için ktiçıik bir .. emi tez
giihı da vardır, 

1 IJ011ctz'de ileri lıareketi 
1 Vichy, 17 (A.A.) . • Dontz havza

fimdn Almanlar, ba:>• endüstri mer -
ı.:czlcrinl işrral etrr- şlcrdir, 

Moskovcı etr:> nd;lki n ert fa:ıli-

f.
ct araz nin nah ı y{i ünden topçu 
Ucllo undım ibaret kal"Tlıştır, Dah'l 
maide A :nanlar Volkof nehrini as
ışlnrdır, Ruslar, Almanların lşg l 
ti i l'Ioskova - Volkof demiryolu 

üzerinde bulunan Tlkvln'ln büyUk 
bir tehlike altında oldu nu kabul 
tmcktcd rler. 

Yeni Alman taa.•ruzları 
Ankar:ı, 17 (Radyo gaı;c-tC'Si) 

Mo kovn ÇC'ne fndı:, Kalinin ve Tu
lii'da yeni Almnn taarruzlarının bıış
lııdığı Vt:' Moskovıı batı ından da ye-. 
ni bir taarruzun baıılamak Ozere ol
duğu bildiriliyor. Almanların bu ta
n"TUılara ziyadl'Siyle önrn-ı vermekte 
old ~kl rı \'C bu d rı çok ü nıtv· r ol
dukt:ırı }', bcı- \ c-rılM t ıi r, 

(Baıtarafı 1 incide) 
l(alinin'deki muharebeler 
Londra, 16 (A. A.) Moskova 

r:ıdyosunun cepheden alarak yaydığı 
bir telgrafa göre, Rus birllkleri Ka
linin cephesinin bUtün sağ kanadı ü
zerindeki ilerleyişlerini muvaffakı
yetle genişletmektedir. Almnn piya
desinln bilyük kayıplar verdıği, fakat 
çetin bir mukavemet göstererek ka~sı 
tearruzlara geçtigi bildirilıncktedır. 
"V remzi ile bildirilen nehrin batı 
ıu;~mdakl birçok köyleri zaptctmlş 
olan bir Sovyet piyade birliği, \ler
lemelerine devam etmektedir. Dt,iı;
Qlanı "V,, noktasındıın knçırmrya mu
vaf!ak olan çetin bir hücumda, 600 
Alman ölmüştür. 
Loııdrnya gelen haberler 
Lcındra, 17 (A.A.) - Alman kıta

larrnın Kerç'e ginnis olduğt\ ve bu 
şehirde sokak muharebelerinin ya
pılmakta bulunduğu hakkındaki .(ı..f
man iddiası, Londrnda teyit edilme
mektedir, 
Diğer taraftan ağrcnildlğine göre, 

Ruslar, Taganr<>1:: ve Rostof bölgele
rinde Alman hücumUırmı geri pils
k!ırtmüşlerdir. 

* . Scattle, 17 (A.A.) Sovyetlerın 
Krasın aamct::ııcı ouz ıı:ıran g~mi::ıi, 
a~yaz Deniz, Şimal Buz Denlz.l ve 
D"hrı:-nk boğazının yolunu takip ede
('Ck Şimali Amerika tezgAhlarından 
birine gt'lmi~ir, Gemi tezgahta ta
mir edilecektir. 

Moskova, 17 (A.A.) - Sovyet teb
liğinin zeyllnde bildirildiğine göı:e, 
Fin bölgelerınde Sovyet çetelı:-rl 16 
koprll ve yuz kilometrelik telgraf teli 
tahrıp el>nişlerdır. 

-<>-----
Yer Depremi :Felfikctzcdcle 
rinc J{ızılayın Yardımları 
Ankara, ı 7 (A.A.) - Ofrcndifimlze ı:8rc 

ayın ı ı ıindcı Erzincanda vulı:ubulan yer 
depreminden mUtec~sir olanlara yardım ol · 
mak Q ue Erıur~m transit dcpoıundao Er 
.ı:incana 500, Anlı:nra cl~postından da Kemaha 
ı 00 çıdır llç i!\enilen miktarda lliç ve pan 
tuman c,yuı a;Cındtrıldii!i ıılbi Erzurum Kın. 
tay marke ınden de ayrıca 50 yatak ve ıck• 
mıl talı:ımiyle 50 bnt1an1YC lllç ve hastaba 
kıcı bomılrc iki pansumancı ıı:öndcrılııılttlr. 

Erzincan villlycıiııden ist,nllcn urııamlayı. 
er malClmat ıı:clir v.elmcz Kııılay umumt mer· 
kezi lQzumlu etyaYı aynca ıı:ondcrecekılr . 

man komutan, subay ve askerlerinin 
mtınevlyatı lizerlndt:' fena tc ir uyan
dıracağı tahmin edilmektedir. 

Moskova bölgesinde yerlerin don
muş olmnsı, motörlü kuvvetlerin h_a~ 
reketlne müsait bir hale gelmesını 
t~mln etmi,ştir. 

s 

( Baftarafı 1 incide) 
veya yenilıniş bütun milletlenn ısu
rabı bizimkinden daha bi.iyiik değil 
midir? 

"Onun için harbtn ne vakit bitece· 
ğini sormayınız, Zaferin ıstırııpları
mızı mükifatlandırmasını temin ede• 
çek surette hareket cdin:z.,, 

Alman nazırının bu satırları 
arasından şunu okuyor musunuz? 
Alman milleti harbe niçin girdi· 
ğini ve bu harbin ne vakit bite· 
ccğini anlamak merakındadır. 
Çünkü harbe bir macera olarak 
girildiğine ve bu harbin, ke?d~ : 
sine şimdiye kadar vnadedıldığı 
gibi, çabuk bitmiyeceğine kani· 
dir. 

ilerisini görmek mümkün d~ 
ğildir, çünkti Almanyanın bütün 
tahminleri ve planları yanlış çık
mıştır. Alman milletini kaygu -
!andıran bu karanlıktır. 

• 
çı 

pe 
Ankara. 17 (A.A.) - Atman Ha· 

rıcı.ye N zırh •ı baııın dairesi rcı ı 
Orta Elci Doktor Schmidt'in başkan
lığında Alman ba ın heyeti bu iln 
Anadolu ek pn: i ile §ehrimize gel -
miş ve garda Alman Büyük Elçi 1 
Von Papcn ile Matbuat Umum Mü
dürü Selım Sarper, Hariciye VC'kıl'i
gi İstihbarnt D ı r<' i Rci5i C. O m n 
Abacıoğlu t rafınd:ın kar ılanmıştı . 

Alman Ba ın heyeti aza&J, o~leden 
sonrn Ataturk'un muvakkat kabnnı 
ziyaret edere'- bır çelenk koymuşlar 
ve Ebedi Şcfm m:ınevi huzurunda e
ğilmişlerdir, • Ankara, 17 ( A.A.) - Arman mın-
ciye nezareti Basın dairesi şefi orta 
elçi Dr, Schmldt Alınan büyük elçisı 
Von Papcn ile birhkte bugün Har:
ciye Vekili Şükrü Saracoğlu'yu v 
Hariciye V ekiileti umumi kitibi Nı
man Menemencioğlu'yu makamlarıt: 

da z:yaret eylemistlr. 

Dün geceki suvare 
Ankara, 17 (A.A.) - Alman Bil· 

yük Elçisi Von Papen ve re!ikala ı 
tarafından bu akşam Alman Bilyü' 
Elçiliğinde Alm:ın Haricı.ye Na.zırl 

Basın Direktöru Doktor Schmidt ' 
riyaset etliği heyet ~ercline blr sua
re verilmi~tir. Suarede Basvekil V * kili ve Hariciye Vekili Şükrü S ra 

Stokholm. 16 (A.A.) - "Telemon- coğlu ile Hariciye Umumi Kfıtlbı Nu 
di111.,: Oslod n rco;men bildmldig ne m:ın Mcncm ne o lu ve H r cty V 
gore, Alm:ınyanın Norveç fevkal·de kfHetı erk nı ıl<> b.r kı ım Bi.t · 

J\\ l r ı dıy(' ad r 
:ı. o~ ya btiyl l~ t~arru d::ı 

T<'hr Bu taarruz! rın 

18 der komiseri Teı boven, Murmansk cephesı Orta Elçller, 1 tbu t Umum l\ d 

,. l'l t 

bulun- ı bıı<ı\tomutanı General Dietcli ziya.-et Selun ~aı pe . d u atan ı l' 
net ce etınişt'r Norveçtekl teftiş sey h ti 1\1Cld{lrii Muv fC 1 

d be't· esnasıncla, 'l'crboven Narvik Tron• \ ycrlı b 
ıı '\' ;ol' VI" K•r tl""l"~'teo dl' l!'"Cm.ı ir 
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B ir D. N, B. telgrafına go~ Hit-
lcr, Al'1!an kuvvetleri tnrafm- f 
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Açıkgözler _Yeni Bir 
Ticaret Yolu Buldular 

Bilmek 
l,.aza11: ULUNAY 

Geçen ak&am, fasıla5ız sW'ette. ı 

üç ı;ene şark viliyetlcrimu:de 
bulunmuş bir zat ıle tanıştnn. Nıb -
yet lstanbula kavuşmuı olmakt n o 
kadar mesut ve bahtiyar &orlinuyor
du ki, sevınci, memnunıyet goz ya -
lan gib! gbzlt'rinden akıyor· ve u 
h klı neşe byyuk şeb rlerden uz 
yerleı de geçen bmrunu anlatırk n 
so.ı:lcnne ba~ka bır (lırılik ve canhl k 
veriyordu Mesela oranın tabü ma -
zara! rmdıuı babo;ederken: 

h r ı nn nlhaYl't buldugu doğu ı R 'k, Ş .h. d K bb G·· • ]' L.. ~ • t 
toprak.lPrmda mülki ıd.ırenın tesısi-ı omantı e ır e u e ve overcın ı Kanve Arar; Milliyetçi, Şehirde Türklük + 
nı emretmiştir. Al ikt + .. ·•- Arar. Şehirler de Cemiyetler Gibidi; Onların da Zühtisi Millisi ve Gayri Mill"1sı' • D er cihetten. man ısa..., ...... - •• , t 
rınd :"l J. Wın: chuch "Sıklet mcrkc-ı • Vardır. Usküdar Türktür, Beyoğlu Türk Değildir. Tarihte Köyler Kasabalar Şe- : 
zi kta ol c ktrr,, başlıgı altında l h. ·l N l T .. k Qld 1 ·? B'· .. k F ]"k T" k Ş h' • . Ş h' '·v• ' t 
ne ttı i b r mnkalcde: Çok genıli 11 er .ası. ur u aı ·. uyu e a ·et: ur e ırcıs1 e ırcihgın Türklüğün- $ 
b mü tcrnı c sahası arzrocn Sar- den Gafı!! Işte Grek, Amerıka Yapılar! Ya Türk Nerede? Adanada Betondan Türk t 
k1 Avrupayı Alınanyamn ynlmz. ba- y B ld nf ""' 
ilna kı)nnctl nıill"C'miyeccğim ve bu- •ı apısı u um. Ko erans Salonunda mıyım, Yoksa Bir Türk Evinin Kuyulu l 
nu y pmak ı temedi im yazmıştır. Ç dakJ ~ Bah · d ·? T'· k l\lf' B ' 
Bu y nı dı '.nt yazının es. s nok- ar l çesm e mı. ur • ·.ı.ımarı; etonda Türk Ara! 
L: l rı unl rd ır: 

::1 AvrupJ, vaktiyle A\TUp:ı
A'11 rtkayo do ru vukua gelm 

.ın r ycnı b r Avrupa ukmı-
na maruz. k 1 c:ıktır. 

Yeni Avrup::ınm in: ::ısnr.ı ynrdım 
ed üç Omıl vardır: Bol e• c kar-
ı .mu en: harp, İngiltere obloka ı 

\'<' Amreıkanın Avrupaya karşı du -
man vazıyeti. İki evı. ellti amn orta
dan kallaıa dahi, Avrupa ile Amerı
k arasuıd ki g rginlik uzun zaman 
dev m edecek ve Avrupa birli ıni 
tc ıle hızmet cdcc<'ktir. Şarkt:ı ba• 
Şarıl c k · erın az meti çok uzun se
n kr Avrupa mılletıerınin c11erjilcri-
1li zaruri kıL1cak dcrcceded r. Bu 
b rıdn serbest iktısadl teşebbusun 
oyruy.ıcağı bir rol vardır. Harpten 
sonr d tamirat ve tf'şkıli'ıt işı, h rp 
~da oldutru gibı, devamlı btr 
cephe istiyccektir. Bu Merin tahak
kuku her eyden evvel bu büyük kı
tadaki mün kale kolaylıklarına U'ıbl
dır Bu sayede Baltık. Karadeniz ve 
lutdcniz b :r Rönesansa kavuı;acak
lardlt'.,, 

Muha.rrlr bu yazısı ne: Almanların 
i al ettikleri genı~ ı; e zengin So\7t't 
ar...zfsindcn yalım; kendilerinin d"-
15 l, bütun Avrupa milletlerinin isti
f de cdeC('klerl fikrini vermiyc, go--
11_; lemiş ve organize edilmiş Avru -
ı:ı;mm, deniz 0 ırı memleketlcrın yar
dı:nuna muhtaç olmaksızın ve Amcri-

n abla a mdan korkmaksızın. her 
bakımdnn kendi kendine kfıfi gele
bilccc:;ı kanaatini hasıl ctmJYe çal~
txı::ıktadır. 

Dört ~sasfı Tol 

Ajanslar, Sovyetlerc yardım _için, 
Efganistanın ve Iranın şıma

linden geçen yeni bir yolun kullanıl
ın Ya baılandıfım h:ıber Va'tllcktC

dirler Anla:ıılıyor ki, İngiltere ve A
lllcnb hükftmetlcri, Sovyetlcrin Al
ıııan taarruzl:lnna kal'§ı her şeye rağ
tnc:ı mukavemete devam edeceklerine 
~c asla teslim olmıyacaklanna kana:ıt 
l:ct.irdil."tcn ve Kafkasynya karşı Al
illan tehd. dl endişe verici bir mahiyet 
ldıktan sonra, bu tehdide karşı koy

lllak, Sovyet mukavemetini dah:ı mü
l'3ıı r kılmak ve yakın bir istikbalde 
l<ızıtorduya bir taarruz kudreti ka
laııdırmak maksadiyle oz:ımi yardımı 
tarınuya k rar vermişlerdir, 

Bu yardım için dört esaslı yol var
dır: 

. l - VUdivostok yola. Bu çok uzun 
bır Yoldur. Harp levazımının Amerl
kanm şark bölgesindeki snn:ıyi mer
lttzlcrindcn San Fransiskoya kndar o
lan uzun mesafeyi katetmesi, oradan 
~lidivo tolı:'a kadar vapurlarla bütün 

.as gi aıµtl!laı •c buradan da 6,500 
~l ::netre uzunluğundaki Tranıiberien 
ile h rp .ık sıııa nakledilmeleri 11\-
111\dır, Bu yol, ayni zamand:ı ıh-

t ll\cl bir Ja~on taarruzu tehdi, al
~ındadır. Ve son zamanlarda Amerl
I anın ba yoldan istifade etmediği an-

ılıyor: 
ı._ 2 - İkincisi Beyaz denizdeki A-r
'4f"jcl yoludur. Bn yol çok emindir 
~c dof;Tudan doğruya sanayi merkez
tİtıdcn. Boston'ctm kalkan gemiler, 
ııtlı.ı kcll mmtaknlardan geçuıekswn 
h bi bı.r kolaylıkla bu limana ı;ele-

1 rlct' 
'ıq,3 - 'trandan ve trnktan geçen Kaf
) • 1oludur ki, bunun bugün m ıtl
> ldc ıstifade edilen ve en çok emnl-

..................................... .1 

~ı bir yol olduğtı anla ılm:ı!:tadıt. 
d ll e yollarc:hn b ka Hi':ıdistan
ltc fi ba lryar 1: ş m 'den Efımnistaw 

tcden ve Merv'de şimend fere ula
t~ fi :Yol ile Amerikalıların i t•fadcyc 
... ~!tıklan Bc.hring yolu da bu mak-

- kullıınıhnqktadır. 
YARIN K a d ı n l n r ı n - Erkeklerin -

K ii c ii k 1 e r i n - Büyüklerin 

ve bilhassa 

GENÇL1Gl1T 

* * B\l Nr iddiadır. Hakikatin böyle 
olup ol\lladığını bilmiyoruz. El

bette belediyedeki al5.ki1darlar lı;in ha
kikatini bilirler ve liU kanaatteyiz ki 
eğer hakikat boyle olsaydı, belediye 
fınnCllara haddini çoktan b!ldirlrdi. 

Halk bu kabil hadiselerde kendi 
kendilerine bır çok çareler, saclık ve
rirler, bu sağlıklann içinde işe yara
yanı da vardır, yaramıyanı d:ı. 

Dlin Çanııkapıdalri bir fınn önünde 
kal~qal"(ğıı kan~ h.ılkı cliııllyor
duıt\ eskiden Tahniye idaresinde ça
hştıgını soyliycn el!Hik btr adam di
yordu ki: 

- Bu işin başına berri geçirsinler, 
bak gorsünlcr o zaman, nası duze
lir bu i:ıler. Gnzetelerle bir illin: 

"Ey ahali: İki giin fınnlarda c"k
mck satılmıyacak, salan fırınların ö
nünde birikmeyin, lki gün ııonra iste
c;liğiniz kadar ekmek,,, 

Bu ilan gazetelerde çıktı nn çdmın
dı mı? Hemen pacal:ın sıvanın. Ne 
kadar fırm var. her fırın her gün ne 
k:ıdar ekmek npıyor, hepsini harıl 
harıl çalı!itJnr, her gun yaptıkları ek
meği yine yaptmnm. Fırınbr iki gün 
kapalı değ:I mi ya.. Her fırında il:i 
gtinhik ekmek stoku yapılır. 'Üçıinc\ı 
glinu fırınları açnnm, başlarım iki 
lÜfl evvelki bayat ekmegı satnnya, Bu 
sayede hem fırınlarda iki günlük ek
mek stoku bulunur, hem de ekmek 
kıtlığı denilen şey ortadan kalkar. 
Jlnlk iki gün ekmeksiz kalmakliı bit 
bir şey olmaz. Ama im .,ten bit' çok 
büyuk faydalar temin edilir:. Bok ~n
latayrm~ 

- Bir kere, bayat ekmek satrlırs:ı 
sürüm yarı yarıya trn:r. Çunkü halk 
bayat ekmeyi uıze ekmek kadar çok 
yemez. Hem taze ekmek rnidcle~ za
rarlıdır. Boyat ekmek bilakis fardalı. 

Saniyen, Fırıncı her cUn pişirdiği 
ekmeği o gün satmıyncağı lçfu ne ka
dar un aldıfr, ne kadar ekmek yaptığı 
koly kolay, rahnı rahat kontrol ed:J~ 
bilir. C\inkü her gunkii hnallitım 48 
aaat bekletip hesabını vermek vaziye
tindedir. E)a;jk. çqnisi bozuk ekmek 
yapıp satamaz, derhal cezaya. hem 
de şiddetli cezaya çarpanın. Bir dalla 
fır111cılık yaptırmam karataya, mahur 
miılkiınü de müsadere ederim. 

Salisen. Halk, fırında her zaman fs
ted:ği kadar ekmek bulur. Sonra faz
la alıp evde bekletemez:, çlinku nldıfr 
ekmek znten bayattır 

Rabian. Fınnlarıı ~n noldl mesele
si kolaylaşır, çfinku iki g\inluk stok 
bulunacağı,_ 

* Frrmda ekmek s:ıtılmıy:ı başla-

mıştı. İşbaşına geçin<:e bir tek 
tedbirle ortalığı süt liman edceğlnı 
hararetli hararetli anlatan hnltali müş
kuUitl fazla dinllyemdim. Önden, ar
kadan ayni zamanda gelen bir tazyik 
ıle şoyle bir havayn frrlachm, nasıl 
oldu bilmem,, ayaklanm :yerden kesildi 
ve bir liİstik top gibi geniş kaldırım-

- Allah etmesin. Öyle sarp 7crler
dir ki, ncak ah,knı katırlarla yol .. 
culuk edilebilir, Bm J!rahk arnp atı 
ols;ı. o patikalaıda tırnağı tutmaz, en 
aşaiı beş yüz metfe dcrınlikte ucuro
mıı yuvarlanır. 
Dıyor ve bu şıkbetle gözümün ö

nunde dunyanın en azametli levha
sını çizdiğinin de belki faıkmd;:r ol
muyordu. 

- Evler nasıldır? 
- Kerpiçtendir. Tavaruan -oanıil 

tavanı" dedıkleri tarzda d rekler u
zatılmak suretiyle yapılır, Üstleri de 
yine bir nevi toprakla örtühidur. K r 
fazla olursa, basurıp côkertmemcsi ı

~n sık sık temizletmeli.. Anlıyorsu
nuz ya, kalorifer, banyo filan hak gc
t!re ... 

Kerpiç evlerin hem sıcağın, hem eo
ğuğun nüfuzuna mani olması itibanJ"
le gayet aıbhi olduğunu bilirim. Nitc
km Bağdatta tuğla ıle yapılmıı evler 
de yazın "serd:ıp" denilen yer aiti -
nna inmek mccbunyeti, kerpiç evlerde 
pek o kadar luzumunu hissettirmez:, 

Kendisine sordnm: 
- Etrafta vahşi hayvanlar V8l 

mıdır? 
- Tilki. ayr, kurt doludur. Ko~ 

koca ayı posttan bir liraya satılıq 
Av. gayet boldur. 

Simdi "ııeh:r tiryakisi,, adaml rnı 
bir türlü uyuşamadıklan bu ipôda! 
ıeylerle frenklerin 'intericur., dedııt. 
let'i bir ''ev :!çi,. nizambyalım: 

Bir kat üzerine yapılmılh 1ç içe ge1 
çilir. iki tiç odah kerpiç bir ev. Bö~ 
le binalara 1ngılizler Bungalow der
ler. odalarda kocaman kemerli gcn:ı 
ocaklar ve kö clerde kovuk !leklind~ 
raflar vardır, Yontulmamış tabii ağ1ç .. 
lardaıı koltuklar, şcdirler yapılı:-. :(}... 
zc,rlerine ayı, kurt postları atıhr; du .. 
varlara kafal:ın doldurulmuıı geyik 
derileri asılır ve oranın iklimine pelı 
yakışan bn guzcl dekorun ;çinde df'o 
şard.:ı kar kasırgalarmuı uğultulartı 
kurtların ulwn !arına karışırken biı 
koltuğa gömülerek gi.ırul guriil yanaıı 
oaıfın başmd:ı keyif çatrlmaz mı? 

Bu levhayı sinemad:ı "Kanada" Y' 
ait filmlerde gorduğumUı: zaman -~ 
kiyetçi zat da dahil alınalı: prtlyle-. 
ağzımızın suyu akıyor. Fakat ned ~ 
se hiç birimiz zevkimizi btilun<lu1'11" 
muz muhltin icap ettirdiği lÜ%umlarJ 
kaynaııtırmıyonız. Nerede bulan•ır· 
sak bulunalım, İstanbuldald eaki taht3 
evlerimizin doşcnme tarzını görmdı 
isttYoruz: 

lstil taklidi, kamıakanşrlı: koltuk. 
knnape. Üzeri karpuz llimbah kon 
ayna, kapaklı kaseler, duvarlarda 1 
ipek kozalariyle süslenmi3 aile rcsıuı. 
lcrinin ıolı.ık çcrçcYClcri ... 
İnsan tabfata ne kadar 7aklwrs 

insanlığım o kadar anlar Tabiattak 
güzelliğı görmeli, ve onu daha lezze • 
le tatmak için zevkte süsleme:ün.i bıt
mell_ 

Boy)e olmayıp da bu giQi J'crlerdt 
ev sahiplerinin keyfınc bırakıllnl§ buı 
gibi kalorifer görmek veyahut llet 
bar kanlarının pe~inde koŞtnak :steo 
nilirse o zaman mesele değişir, 
.............................. 

ŞEHiR TİYATROSU 
Dram Kısmında : Bu akşam 20 ~ en 

MERDIVENDE BiR 1SIK1 

dan parkelerin üzerine fırlablıvcr-
dim. 
Toplanıp doğrulmıya çalışırken ktJı, 

lağımın dıbinde bir ses çınlıyordu: 
- On yedi buçuğa ekmek, ~lıı 

dayak yemeye değmee, on Yedi butıto 
ğa ekmek_ 

Said KESLER , ............................. -. .. __ ., 
Evlenme mes'elesl •• ,. 

AŞKLA EVLENENL,ER t.'ltt Yoksa Gettşl Güzel EVl.ENEN1..ER Mi? 
DAHA MES'UT OLURLAR? 

AŞK'tıı rakip: FAKIR ve ÇEYIZIZ BiR K'IZLA., ZEGfN aJR Kız ... 

f~ll~R 1 ·AL"f .. f N HALKA 
ş 1 k Fllmlndo almk•uuz, 

Beğenecefjl • Alkıghyacaijı Bir Ş A H E 6 

tcazanan Amcrikeda DDnya blrinclllk .mükafatını 

Sö_nm.eyen 1 
! 

Esat Muhlis Sırmalı 

ye~lerin de ileri sürdükleri fik' 
lerı yazmayı faydalı bulduğu 

Baıı Rollerde ' 
ÖLMIYEN AŞK 

LAURENCE 
Büyük Mucid THOMAS EDISON'un HAYATI 

EDiNSON Rolünde Akıllilra hayret verici bir muvaffakıyet gtisteren 

SPENCER TRACY ve RİT A JOHNSON 

Filminin Kahr.amanr 

OLIVIER 
ve ELVEDA GENÇLiK Frlminln Yaldızı : 

DiKKAT c Bu filimde otirlilen bütün Aletler bizzat EDISON'a aittir, G R E E R G A R s o N 
Ve Meşhur Otomobil Kralı FORD'un kollekalyonundan alınmı2tır. B b k SARAY ' d 
~----------------_,, u nerşem e a şamı !~nemasın a,, , ----~ ... -• Kadınlar, Jc}rkekleri Nasıl Teshir Etmelidirler?... 1 '1r' Tahmin edildiği gibi •.. 

ŞIKLIK ... ŞUHLUK... ve AŞK l\IEKTEJU 
Eğer, her kadın hop gitmenin 

ortadan 
Bu noktalar ve bu sualler ... 

Leny Marenbach 

usulünO bilse, 
kalkacaktır. 

Bosanma pıeselul 

ve Johan Rieman 

Sinemasında 

Gösteri,ecek Olan 

IRENE DUN NE ve CARY GRANT 
tarafından emsalsiz bir tarzda yaratılım mevsimin en sen. en 

neş'eli komedisi. 

iLK GÖZ AGRIS 
gördüğü fevkalade :rağbet hasebiyle 

S O M E R Sinemasında için dün birkaç avukatımızla ko 

n~~tu.~ .. Kanundn yapılacak de • BiR HAFTA DAHA GÖSTERİLECEKTiR 
ğışıklıgm en üste gelen tarafı şuı ERKEKL NEYi s VERLER7 /1 
dört noktada toplanmaktadır: '" Tekrar görmek istiy<.>nl~rle henü~ ~örmeyenlcr bu :fırsattan 

'h !ilminde gözleriniz önünde canlanacaktır. , '-••••••- istifade edcbılırler. (Sonu: Sa: 2; SU: 4) • SW 
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·-------•·! 80LDAN SAOA: 1 - Bir la•lıçre wehrl -
»Jr topralı: 2 - AIJlı:alar 3 - Durmalı: 4 -
a..i bir aıllh - Yılda $ -- Gllhe buhlJıur
S-t t - Bir lı:ıta - HQcre 7 - Iıtial e
... 1 - En blbilk •arhlı !I - Utanmaktaa 
.-b' - lalmdat-
YVıtARlDAN AŞAOJı ı - Avnıı>ada bir 

- - Teni: Bir calaı 2 - 8a aha bir 
,,_ - Vakti bildirir S - Tava! oynanır -
ca.. bulanur - Babanıa 7anaı 4 - Bir 
.. - HaFTaa bannatı 5 - Fican - Ter 
ml: 10 cOn 6 - B" hAynn - Ced 7 -
~ adalar 1 - Gelar - Bir lraıı billı:Om 
.... 9 - Bır calcı. 

DOHKU BULMACA - IOLDAN SAGA: 
1 - ilaca - Da,... 2 - Ada - Kenar :S -
ır. ... ı. 4 - ıı - "Teni,. Klmn~ s - Si -
1'.,.a 6 - Cder 7 - Yanan - Do 1 -
S-t - Dar 9 - A&it - Kora. 

YUKARIDAN A$A0l: 1 - Manisa Z -
Malı - Yu :S - Cami 4 - Kehanet s -
Kalafat 6 - Devireıı 7 - Anamor - Do 
8 - Yalaıı - Dar 9 - Irak - .Mora. 

KA VJP: 1'loer' Yowkimyon Hllm 
kız lisesinden ılldığmı diplomam Fe
mır yangınmda yandığından yenisini 
alllıcalım. ._ldsinin hükmü kalına-

SeDiı> .. ,,...,.,.., m8dtlr1l ... 
UZMAN. Guctedtik ..... bo« 

T L. S. TAN tnef'tMast llUlhr. Deaplna Nlkolaldl 

~~-----------------------------' 
.\skeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu İlanları 

Tahmin edilen bedeli (1917,33) lira oian (379) çeki odun 11/2 
1ıltrln Ml Cuma günü Sıtttt 14 te Salıpuarmda askeri fabrfkUmr Jd
Jamasındaki satmalma komisyonunca açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname her gi)n komisyonda g6rtilebillr. İsteklilerin Qk teminatı olan 
1411,80 liralık malsandılı ~umile o gQıı ve aatte komiıtrondll t.
Jwnmalan. ASIM'l) 

~ 

2000 - 9000 M' CeYk Tottl ..... 
Tahmin edilen bedeli beher Metre' 54 Ura olan 2000 - 3000 1'tf3 

eevh tomru~ 22.11.941 Cumartesi gi)nft saat 11 de Ankarada Askeri 
:r.br!kalar Umwn M!ldürlüğü Satınalma :komfs:ronunca pazarlıkla satın 

abnacaktır, KaU teminatı 187000 liradır. Şartnamesi S. 10 Ura mukabi
linde komisyondan verilmektedir. İstekli}.arin o aiin ve a:udt.e mezkiar 
komisyonda bulunmalarL (10012) 

Altı kalem Grafit pota ve pota clipDei almacak 
Tahmin edilen bedeli (43340) lira olan yukarıda yazılı altı kalem 

Gntıt pota ve pota dipllği Askeri Fabrikalar Umum MüdUTlültl Merkez 
•tın alma komisyonunca 24.11.941 Pazartesi günü 1&at M.,30 da paar -
bkla ihale edilecektir. Şartname (2) lira (17) kurufttır_. Kati temiaat 
aoı liradır. (9900) 

27.11.941 tarnrtnde saat 16 da kapalı zarfla ihale edlleceti i1An edi
len Daday mmtakasmdaki fabrikalarda imal ettirilecek lııerestelerin Ka-
rabüke naklettirilmesinden sarfı nazar edildiği ilin olunur. (10053) 

~ 

1800: 1508 ton demir hurdası ahnacak 
Mahreç istasyonlarında vagon dahilinde teslim ~ 1000 : TOUO 

ton Demir Hurdası beher tonu 11 liradan Askeri Fabrikalar Umum Mü
ctürlülü Merkez Satınalma Komisyonunca satın alınacaktır. Şartname pa
nasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin 10.12,941 Ça~ba günQ ak
fllDU!Ul kadar 'lı '7,S nisbetlnde teminatlarlyle bf:rl!kte şartnameyi 1albtıl 
tımklerlne dair kayıt ve sarahati havi teklif melmwlarmı mezkUr ko-
m.Js;yooa ft!meleri. (10054) 

,.,,,,.,., o 

n..taydaki tomraHann Wıta yaptm11W1n«bn nrflı.-ı 
edildiği hakkında 

2'1.n.Mt tmihtnde saat 15 de kapalı zarll& ihale edDeftfi ilkı edl
Jllla Daday Remi son depolarmdald 3800 metre mlkAbı eam ?eya köım.r 
tımnrutumm tahta yaptınlmasmdan sarfı nazar edildW il.An olunur. 

(10052) 

Selmiye Satın Alma Komisyonundan 
BAŞ, DIŞ, NEZLE, 

.-
GRiP, ROMA TIZMA 

. ... 
• - _ı t •• 

Birçok Genç Kızlar 
Ye Genç Kadınlar 

Gençliklerine mağrur olarak gilzelliklerinin temadisini 
mumkün kılacak olan yüz tuvaletine blgAne kalmışlardır. 
Kadında dikkat edilmesi pek muhim olan n<ıkta : Cil
din inoelik ve taravetini ebediyen :muhafazadır. 
Se~. binbir vazife içinde çalışan vey orulan genç ka
dmlarm bi!ıman düşmanıdtrlar. Bedeni ve dimağ\ yor
gunlukların neticesi guddeler, elAstikiyetini kaybederler 
Ye ciltte (Leke) diye tavsif edilen avarızı (Riız.gAr ..-e 
güneşin ~ tesiriyle') husule geUrirler. İşte bu gibi halatta, 
ve bu gibi avarıza ktır."1 Krem Pertev; terkibinin kuvvet 
~ kudreti sayesinde cildi besler ve harabldcn kutarır. 

Yh blnterce kadıltın tecrUtıe ettlftl ve Hvd~lerlne tavatyeden l\AIT 
kalmadtfı KREM Pl!'.RTEV ile gUnde yapılacak 3 - 5 dakikalık 

bir m ... jın ne gibi l'terikalar yarattığını pek k ... bir zamandı alz 
de muterlf olacaksınız, KREM PERTEV'ln yıınm uırhk beynehnl· 
lel fÖhretJ -ısa değildlr, Ondan istifade ediniz. 

Güzel . 
lstar\bul .levaıım Amirliği 

Satınalma Komisy.onu ilanlar,• 

Deaerdarda bu No. lu dikım e~ 
nin tamirat ve inşaatının açık eksill

Büyük Annele~ 
nteSl 24/ 11/941 Pazartesi günü sa::ıt Genç ve Taze görü~ 
14 de Tophanede Lv. Amirliği salt" • • 
aın. komisyonunda yapdacakt.Ir mek ıçın Bu basit ve 
Ketif bedeli 5810 lira 97 kuruştur. Kolay usulü tecrübe 
h1t iıembıats 4315 ıtra 81 lrnruştu r · } ı e d i n iz 
Keti! w prtnamesi komisyonda gö- ) 
nıtar. ı.teklilerln Lrt. K. Ş. 9 dan a-
laeıtklan ehllyet vesikaslyle belli sa· ı ~ 
ataıe komisyona gelmeleri. ~ 

(355 _ 9744) , r..a -
Beheri on bir b=k metrelik 40,000 r/" ~ 

adet anbalijbk ip almacakttr. Pa1.ar- ~ 
lkla eksiltmesi !0-11-941 Perşembe ~ ~,.. 
gtinii saat l4 te Tophanede fst. Lv. , ~..._, '__ 
Amirn11 ııetm nna komisyonunda . ~ 
yaplac:aktır. Tahmin bedeli 52,000 ~ 
lira ilk teminatı 3850 ltradrr. Ewaf 
-re nibnunesi komisyonda görülür, is
~klilertn belli saatte kamtsyona gel-
meleri, (366) 9875 -Beher gt:rimtne 99 kuruş tahmin 
edilen 8000 giyim Oküı: nah müteah
hit nam ft hesabına almıteaktır, Pa
zarlıkla eksiltmesi 21/11 / 941 Cuma 
g(lnü saat 15,30 da Tophanede Lv. 
Amirliği satın alma komisyonunda 
yııpda<-.aktrr. İlk teminatı 405 liradrr. 
NDmaneleri komisyonda g6rü1Qr. İs
teklilerin belli vakttte komjsyona 
.telmeleri. - (374 - 9990) 

Beher kfloguna ! k1lrue 25 santim 
bıhm!n edilen (105) ton mutfak için 1 · Saf ve hazmettlrtlmlş sUt kre-1 
~ odunu alınacaktır. Pazarlıklıı ması ve zeytin yağı diğer glzllJ 
eksfttmetri 21 11 941 Cuma g(jnü saııt ' 
14 de Topha~ede Lev1lzım Amirliği cevherlerle karıştınlarak beyaz~ 
Satmalma komisyonunda yapdacak- renkte !yağsız> Tokalon kreminin 
tu Kati teminatı 354 Hra 37 kuruş- lstlhzarında yirmi senedenberlj 
~. lııtetdllerfn belU saate komlsyo- ı kullanılmakta olan meşhur tor-~ 
.. ' i. ms> (10032) müle it.hal' edilmiştir. Bu krem, 

Beher JdlOllUna 3::, ~ tahmin clldlnlzl eerla~ besler ve ıençle.t}ı 
edt'len on net bin kilo y0n çorap ip- tlrir. Tenin çızgl ve burUfllkluk-4 
lil1 ahr.ecatrtır. Paaarhkla eksiltmesi larını ve ıayt"t saf maddelerlnt gi-
20/11/941 J>ertembe ginü saat 15.30 derlr ve cUdl t.azeleşt.lrir ve nefis 
da Tophanede tst. Lv. Amlrlijij satın bir koku lle ~tir eder. FUla kıl~ 
alına komisyonunda yaptlaeıdnır. N6- lann neşvünemasına sebebiyet ver
mune ve şartnamesi komisyonda gö- mez. MalClmdur ki Fr&nsız ltadın
rlllür. tık teminatı 3060 liradır. Her lan bugun bir kaç sene evvelkl 
fk1 bin kilo ~ ayn teninat alma- lerlne nazaran umi.lmlyetle daha 
rak tesliminde geri. 'ftrilecekür. Nü- güzeldirler. Mutehassıslar bunun 
mune ve prtnamesı komisyonda g6- sebebini Tokalon kreminin vasi 
rlilür. fstektnerln belli vakitte ko- istimaline atfediyorlar. Aylık H-1 

1 - 80 1ıon lahana ve 80 ton pır1198ya teklif edilen fiyat ktliııllqon
ea pl1 J6rüldüğünden ayni evsaf ve prtlar dahilinde yeniden pamdiia 
konulmuştur. Lahananın teminatı 630 lira ve pırasanın teminatı 700 ll
rechr. 

NEVRAWl, KIRIKLIK VE BÜTÜN AGRILARINIZI DERHAL KESER 
• 

mtsyona ~elm- (3'HI - 10021) 1 - t141.hemen bir mllyonu bulmakta-. 
1419 kilo 650 gram baltk ağı ipllti dır. sıı de bugünden ltibaren bu 

'&lmecaktır. PRT.artlkla etcsntmesi 19/ kremi kulla.nmağa başlayınız n 
Jl/941 Çarpmba ~ saat 15,30 da her sabah daha güzel gorününOs~ 
Tophanede YA. Amirlığl. .atın - alına Tokalon kreminin müsmir net.ıce-1 
komlsyomrnda yapdftcakbr, N~mu - lerl garantllldlr. Aksi takdirde 

2 - Pnarblı 25.11.941 Sah gilnft saat 15 de Seliınt;,ıede Jı:omlsyonda 
yapılacaktır. (10048) 

i DE AL BURO 
Yazan: iktisat Doktoru G AS SON 

ki: ••h_ masrafla iyi iş yapmak, para k:tiatmıak 
p... lstiJorşaııız, "İDEAL BÜRO" yu ok:uywıuı.. .. 

Sahı yeri: 'IAN .. htanbıd 

Fia+. 50 Karuı. 

Qe1Jlet Oem i ry oiları ve limanları işletme idaresi ıl a nları 
!~etmemiz ihtiyacı için kapalı zarfla 560 ton kuru gürgen oduna 

atm alınacaktır, 
Eksiltme 1/12/941 Pazartesi g{inQ saat 11 de H. paşada 1 ci IJ]etme 

komisyonunda yaplacakttr. 
Muhammen ton bedeli 1740 kuruştur. 
İstekliler~n 730 Ura 80 kuruşluk muvakkat temlnaUa blrlfk1ıe ur:t

larmL saat 10 a kadar komisyona vermiş olmalan lhımdır. Fazla tafsi-
14t 've prtname almak istiyenlerln i,Jletmeye müracaatları. (9813) 

~ 

Muhammen bedeli (3200) lira olan 4000 adet kalopilikavanoza (2.12 
ı .1941) Sah günü saat {15.3<>) on beş buçukta Haydarpaşada Gar binası 
dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usuliyle satm alınacaktır. 

Bu işe girmek istlyenlerin (240) liralık muvakkat teminat, kanu
nun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni giln saat 
(14,30) on dört otuza kadar komisyon Reisliğine vermeleri lA:mnda. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağrtılmaktadD". 
(9948) 

Devlet Deniz Yolları lıletme idaresi llônları 

bletmemlz sallık şubesinde 100 lira kadro Qcretll bir eczacdık 

münhaldlr, 
Talip olanlann ~eraiU anlamak üzere tekmil vesaikleriyle birlikte 

Umum MildilrlüğüınUz Zat İşleri 1t1beslne müracaat etmeleri lüzumu 
ilAn olunur. (10033) , ................................ ~ 

lstanbul Defterdarhğından 
Beşıktaş - Ortaköy arasındaki Yıldız sarayı ihata duvarlarmm 

(7607) lira (ll6) kuruş keşifli tamir işi; 1/12/941 Pazartesi gi)nü saat lll 
de Defterdarlıkta toplanacak olan Komisyonda açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Muvakkat teminatı (571) liradır. 

Keşif şartname vesair münakasa evrakı Mllll EmlAk 4 cQ kaleminde 
ıörUlebilır. 

İsteklilerin en az bir taahhütte (6000) liralık bu işe benzer iş yap
tJtma dair idarelerinden almış oldu~ ves katara istinaden İstanbul Vi
lAyeUne müracaat!J eksiltme tarihinden tatil günleri hariç (3) liln ev
vel alınm11 ehli.r.ı ve 941 yılına ait Ticaret Odası vesikaları ibraz et-
..ı.rı •uktazidfr (9891) 

İcabında Günde 3 Kaşe Alınabilir, Her Yerde PuDu Kutulan İsrarla isteyiniz. 

COCUGUNUZA 
EN GÜZE~ 

VER.ECEGINiZ 

HEDiYE 

ınesi kmnisyonda görülür. Tabının be- d dlUr 
deli 8788 Ura 88 lnmJı, ktrft teminatı paranız la e e 

1318 Itnı 30 kunışttlr. İsteklilerin 
belli ftkitte kom~a ıelmeleri. 

(377 - 10022) 

7ll00 ton bu;;:; kırdırılarak un .. MUHASiP c 
alınacaktır Pazarlıkla eksiltmesi %5/ İstanbulda bir ücarl mOesse-
111941 eeb f(lnü .-t 14 de Topha-
nede İllt ı:,.,. Amirliği satın alma sede çalışmak üzere Lise mezu-
kom~a yapdacaktır, Kmna nu. askerlikle ilişiği olmıytın bir 
Ocretinln tahmin bedeli 56,250 Urn, muhasip aranmaktadır. Türkçe

den başka bir ecnebi lisan ve 
ilk teminatı 4362 lira 50 kuruştur. daktilo bilenler tercih edilecek-
Şartnamesi komisyonda görülOr. Ta- tir. Taliplel'in tekliflerini mu-
liplerin değirmenleri muayene etti- vazzah adreslerlle ve "MUHA-

Ç o c u k Ansiklopedisi ?.~;::~:::::~::;kb:;.~.:~ 
• --···--· •• ın.n.ı - ;::.ovyeuenn • -·· - -r-• 

Her Çocuk babası, çocuğuna kıymetli bir hediye venne'k ister, Fakat. .. h'1 .. r~:".1:
CPrtnekte gu-nlük ,.,.ker. Biz sizi bu miic:külden kurtanlrı: civarında tuz ve manıanez de 
~~~ 'ırA ~- ' ~ ımakt dır Bu kaynaklar dolayı-
Çocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi tavsiye ediyoruz: Kerç'tc ·sanayi onemli bir SU• 

· fokı af etmiş ve bılhassıı. b\iylik 
Çünkü: Çocuk Ansiklopedisi & Ç•a fabrikaları ku ulmuştur. Bun-

çocuğun mektepte 
1 

başka bir tayyare, bır de sill!h 
mr.ktep dışında, hatta kii&I vardır 
mektepten sonra muh- rçtc ayrıca bazı ha.rp ger.ııle~i 
ta ld ~ kıy _ •?urların havuza çekılcreıt tamır 

ç li? ugurd" en bılmesi için kiıçük tMr ~emi tez-
met ese ır, dn vardır. 

• 1 onctz' de ileri hareketi 
Cünkfü Her hediye kmlıp kay- Çı + 

bolabilir veyahut u- Fhy. 17 (A.A.) - Dontz havza-
n Alınanl r, baı. enclü tn mer -

nutulabilir. Fakat Ço- r nl al etm lerdir, 
cuk Ansiklopedisi, ço- co a etra nd:lkl a eri faali-
cuğun hayatı üzerinde ar i ın :ııı·ı yu unden topçu 

~ 
und n ıbaret kalmıştll'. D ha 

tesir yapacak ve bü - ld<" A\m nlar Volkof nehrinı aııı-
tün hayatınca iz hıra· rdır Ru lar, Almanların ı g 1 
kacak bir eserdir. • ı l' ıo kova - Volkor dPmiryolu 

inde bulunan Tikvin'ln bilyUk 
tehlike altında oldutunu kabul 
~ktedirler. 

Veni Alman taa ~1·uzları TAN Neşriyat Evi 
· lstanbui 

Adres: lstanbulda TAN Matbaası 

Kr şln a(lmOa"tt\ buz 'ıtıran gem\ • Ank rıı, 17 (A.A.) -;.,..:.. ".A:Jıi\~n H -
D ynz Deniz, Şimal Buz Den.izi ve rlciye N ıırlı ı ba ın d !.resi rei 
D hrcnk boğazının yolunu takip ede- Orta Elti Poktor Schmıdt'ın ba kan
'!"ek Ş:mali Amerika tezgl'ıhlarmd n h ında Alman b m heycU bu n 
bırınc gelmiştir. Gemi tezgahta ta- Anadolu ek presi ile ~hr"mize gel -
mir edilecektir. mıııı ve garda Alın n BUyük Elç 1 

Moskova, 17 (A.A.) - Sovyet teb- Von Papcn ile Matbuat Umum Mu
liğinin zcylindc bild"rildlğlne göı:c. dürü Sellin Sarper. Haricıyc Vekıll -
r'in bölgelerinde Sovyet çeteleri 16 ği i tıhb rat D ıir<' i Rcisi C. O m 
köpru ve yhz kilometrelik telgraf telı Abacıo ıu t r fınd n k r ılanmı tır. 
tahrıp ctmışlcrdır. Alman B ın heyeti azası, ögleden 

Yer Depremi Felfıketzedele 
rine Kızılayın Yardımları 
Anlıara, 17 (AA.) - Ofrcndilimizc ı:8re 

ayın 12 ıinde Erzıncanda •-ukubulan yer 
dcı>rtmınden m ıccssir olanlara yardım ol • 
mak ere Er unı.m transit depoıundaıı Er 
ııı ana 500 Ankara d po unı!an da Kcmaha 

ı 00 çadır ıİc ısıenılcn miktarda lliç ve pan 
ıuman c17ur ııöndaıldığı cibı Erıurıım K 
lay merke ınden de ayrıca .50 yatalı:, ve ıek• 
mıl talr:ımıyle 50 battantyc illç ve hastabıı 
kıcı htm,ire iki pans\lmaııcı ıı;8ııdcnlmı,tlr. 

Erıincıııı v llyetindcn istenilen ıatnamlayı 
cı ma1Qmat ıcllr gelmez Kızılay umumi mcr 
tcui tozamlu e1v•.Yı avrıc, ıı:önderecekdr. 

::ıae t as 

man komutan, ımbar ve askerlerinin 
mııneviyotı Uzerınde fena t<'sir uyan
dıracağı tahmin eqllmektedir. 

Mo kova bölgesinde yerlerin don· 
muş olması, motörlü kuvvetlerin ha
reketine mUsalt bir hale gclmesınl 
temin etmiştir. 

* Stokholm, 16 (A.A.) - "Tclemon-
di~l .. : Oslod n resmen bil(lınldiğ ne 
gore, Alm:ıny nın Norveç fevkal'dc 
komıserı Teı boven, Murmansk ccphcın 
ba ~omutam General Dıdcli ziy t 
ctmıııt:r N orvectekl teftiş seyııh t 
c n:ısında. Terbovc Narvik Tron
lnı: Vt' K 'ı n('c'tt-rı d 

sonra At turk un muvakkat kabrınl 
ziyaret ede ek bir çelenk koymuşlar 
ve Ebcdı Şef n m nevi huzurunda e
ğilmişlerdir. • Ankara, 17 ( A.A.) - Aıman mın• 
ciye nezarc" Basın dairesi şefi ort 
elçi Dr. Schm dt Alınan bıiyük el 
Von Papcn ile bırlıkte bugün Har:
ciyc Vekili Şiıkri.i Saracoila'YU v 
Hariciye Vekaleti umumi '4ttl>i Nı 
man Menemcncioğlu'yu makamlarıtı 
da z:yaret eylemiştir. 

Dün geceki suvare 


