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No. 47 
Bir ara cenç adam nazarlarını Sa

llhaya çevırdı. Ve cozlerinı hıç kırp
madan uzun 1IZ1lJl b ktı. Sonra: 

- Saliha hanım, dedi. Sakın şaşır
maymrz. Sizinle buıün busbuttin baş 
ka bir mevzu üstılnde konusaca&un. 

Genç kadının çehresi sarardı: 
- Buyurunuz, sizi dinliyorum. 
- Ben hislerimi if de etmesıni pek 

b lmem_ Şimdiye kadar da o ihtiyacı 
duymamı~tım 

Ulvi Cenap susta; kalın kaşlan bir
lqti.. Sonra ıozlerinı tekrar Salihanm 
ıoluk yuzüne kaldırdı: 

- Bu eve celdifım etin bu muhit 
içinde ne kadar yalnız ve ne kadar 
yabancı kaldığınızı hemen hıssetmiş

tim. Zaman bana kanaatimee aldan
madıtımı kuvvetle anlattı. Sizde, biç 
hır kadında connedığim. tesadılf et
mediiim bir kuvvet buldum. Taham
miilünüze, ruhunuza hayran oldum. 
F kat emin olunuz ki size karşı daima 
iyi hislerle yaklaştım.. Mahremiyetı
nıze dalarken bir mabede giren dın
darlar cibl kalbim ve ruhum terte
mızdi; siz bana karıı daima bir kar
dct muamelesi ediyor. Tıpkı diinyevi 
sevklerden tamamen uynlmış rihibe
lerin, bir erkete hitap ettiği gibi lı:o
nupıyor; bana saf, berrak. lllht nazlll' 
larla bakıyordunuz. Akmak isteyen 
yaşlar altında bili aulen cözlerinizi 
cordukçe, ruhunuzun biiyükluğü kar
şısında size ideta secde etmek iste
dim.. 

Yazan: MEHMET ABUT 
tılan mektuba aldı. Yamncla1d clgara 
masasına bıraktı ft ınuhavereyi de
fiııurdi: 

- Dün rece yine hiç a:rumadı.. Bu 
gün nasd buldunuz? Biraz düııiik de
iil mi? 

Ulvi Cenap ciddi: 
- Bu akşam verdiiim enJe'blyon 

iyi ıelecektir"· Saat on blre dolru 
bastabakıcı bir tane yapsın.. Eier lü 
zum olarsa dört saat sonra bir tane 
daha yapılabilir. 

Genç adam, yerinden kalktı: 
- Sizi fazla rahatııı ettim. 
Kapıya doğru Derlediler ••. Ubi Ce-

nap, Salıhanm solumuş ellerini a
vuçlanna aldı: 

- Sizi üzdümse beni affediniz.. Fa 
kat emln olunuz maksadım çok ba
sit ve temizdi. 

Genç kadının elini llZ1lD ,.. 11c-.alı 
bir puse ile öpdü .•• 

O sırada yavaş yavaı açılan kapı

dan bir ıolge süzüldil. 
- Ahi Siz misiniz doktor... Bir

den tanıyamadım. 
Ulvi Cenap, Sallhanm titrlyen par

maklarını bıraktı 1'e: 
- Evet, hanımefendi... Saliha ha

nımla biraz konuşuyorduk da. .• 
Behiye, manidar ve acı bir Hale 

sordu: 
- Rahatsız mı ettim? 
- Hayır.zaten ıimdi cicli7ordum, 

müsaadenizle 1 

TA.N 

EkmekKarneleri Karın Zararları Pasif. Korunma 
Dolduruluyor Tedbırle . 

Dün Vilayette Bir 
T oplanh Yapıldı 

Dnn ~bah vfiAyette elmıek chı~rtmıı 
işinin kame ne yapılması etranndaki 
çalışmalan tetkik etmek ,çin valinin 
başkanlığında bir toplantı yapılmfştlr 
Toplantıda vali muavinleri, kayma
kamlar. belediye mQdilrlerl hazır bu
lunmuştur. 
Yapılan ~rOstneler sonunda veri

len lı:ararlara göre karnelerin doldu
rulmasT işinde 6ıtretmenler, emnlvet 
memurları. defterdarlık memurları 
çalıştırılaeaktır. Öjtretmenlerden diln 
1 inci ilk okulda, defterdarlık ve em
niyet memurlar! da Emlnann Halke
vtnde kamelerl doldumıara başla
mışlardır. Emlnllnn Halkevinde dün 
15 bin 'karne doldunılmuştur. 

Dun Sehrimizde iki 
' Ev Çöktü, Bir Ölü, 

2 Ağır Yaralı Var 
Şehrin 'kardan temizlenmesine dQn 

de hızla devam edilmiştir. Evler 'le 
dükkAnlar önündeki karların şehir 
halla tarafından temizlenmesi :yüzün
den yolda düşenler azalmıı ve temiz
lik ameleleri ile elektrik, tramvay ve 
tonel işletmesi umum mildQrlülil a
meleleri yalnız caddeleri teml:r.lemek
le meşgul olmuşlardır. Beyoğlu, Be
şiktaş, Eminano, Fatih bögelerindekl 
esaslı ana caddeler kardan temizlen
miştir. İki gündenbttl çaltştmlan Oc
retll ameleler dOn cnhştınlmamıı ve 
belediyenin elinde bulunan 28 kam
yon ile 215 araba tamamiyle kar te
mizleme işine aynlmıştır. Belediyenin 
beyannamesi ilzerine kendi evf veya 
dOkkAnı önündeki kan ~izlemlyen 
kimselerden dQn de 53 ltişl cezalan
dınlmıştır. 

verdikleri nporla anda bulunan 'btı
tQn PVlerl bosıılttmnqtır, 

Galatada bir e" '1Jlcta 
Galatada da Arapcamil ıokalmda 

77 numaralı Beslmeye alt 3 kaUı çO
rOk bir ev dQn birdenbire ç6km01t0r 

Evde klmae olmadılt tçin insanca 
ıa,ıat olmamıştır. 

Agağı lcagan icadın 
ıtumkapıda oturan Fethiye Altay 

dOn KliprOdt!n ıeçerken ayalı kaym11 
ve düf'!\Ilftür. 

VOcudQnl\n muhtelif yerlerinden a
~ yaralar alan Fethiye BeyoJJoo llu
tahaneılne kaldırtlmıştır, 

Tren tef erleri 

Bu Ay 
Teftişe 

lcinde ' 
Tabi Olacak 

Mektepler, sinemalar, apartnnanlnr 
ırlbl resmi ve hususi daire ve mfie!!•P
ııat ile fabrikalarda ve iş yerlerinde 
<1lmdiye kadar almmıı bulunan pııslf 
korunma tedbirlerinin wneltk tefti • 
lerlne ııeferberlik mOdOrH\to tarafm
dan UM2 Rnest fklncfklnun ayı içe
risinde baılanacaktır. 

Teftlılerde; koronma Amtrl, itfaiye 
ve tık tııhht yardım ekfplerlvle. en
ltaı kaldmna ve diler korunma te
sekkOllerlnl, bilbaaa "Fabrika ve 
mOeueııelerln konınmalan hakkında
ld .. tallmatnameve g{Sre fabrt'kıılarda 
bomba ve parca tesirlerine karır ha
ırrlanmrs bulunan ~birler tızerlndl' 
l'hemmiyetle dunılacaktır. 

Hava taarruzlanna karıı tşıklarm 
slindQrülmesl ve karartılmaıu nizam
namesine tevfikan evvelce bQt\ln me-
banlde karartma tedbirleri alnm11 i
di, bu hazD'hJrn ne dereceye kadar 
muhafaza edildill tetkik edilecektir. 

Tettiıler, ant yapnacak '" konın
ma tedbirlerini almamq bulunan da
ire ve mQe-.eae müdQr vo sahipleri 
hakkında 3502 aayılı pUff korunma 
kanununa göre takibat yapdacaktır. 
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BÖYLE YAZMISLAR: 
Dunkü "Son Telg f., tan: - "Bui 

dayı koruma vergısin n kaldmlması 
hakkındakı kararın tatb k ne &eç.ıl -
mesi munasebcuyle ekmeg n beher 
kilosunda altmış para tenzl'lt yapı
larak 050 cramlık beher ekme in 15 
kuruııa satılabileceği tesbıt olunmuı
tur • ., 

BÖYLE Y AZİLABİLİR: 
"Buidayı koruma verglsinJn kaldı

rılması ile elı:meğ n her kilosunda alt
mıı para indırilerek 950 cramhk bir 
ekmeiin 15 kuruıa aatılabfleceii an
laıılmııtır .,, 

BÖYLE YAZMIŞLAR ı 
Dunlrü "T ıvırieflı:lr,. dan: - "'Bu

rada hidiuta bıraı fas la 1'erececiz. 
Evveli Abdulbız Mecdi Efend nln 
kıymettar h yatını teba Uz ettirmek 
ıçin onun mazisini kıs ca c8ıden r;e
çireceflı.,. 

BÖYLE YAZİLABtL~ 
"Burada hldM!;elcre biru ara 1'ere

cefiz. Evveli Abdulbiı Mecdi Efen
d nln detcrll varhiını belirtmek için 
onun ıeçmlı hayatını ıö d n ıeçlre-
cetls., , 

Not: - Gazetelerde "Trenlerin de
rayesi., ılbl bir tlbire raıladık U
luslar araaı bir ti.bir olsa o ı~man 
(derayye) delil (derayyeman) demek 
lbımdır. Bunun yerine 'Trenlerin 
yoldan çıkmaaı., demek daha doğra 
ve öz d UmiH daha yakın delil mi
dirl .• 

PIYASADAı 

Saliha, 90fuk bir sesle: 
- Netice! Dedi; Maksadınızı henüz 

anll78Jn3.dlm.. 

Sal.ihanın sönen nazarlarına 90n 
bir defa baktıktan aonra salondan çı 
kıp citti. Saliha bir müddet ayakta, 
ne söyliyeceilni 1'e ,.apacafım bil
meden sendeledi ... Sonra bP'den karar 
vermlı cibl teli.ılı adımlarla oda
dan çıktı ... 

Karneler beyaz kartonlardan mus
tatn şeklinde hazrrlıınmıstrr. Karne
nin sol tarafında vflAyet, kaza. mahal
le adlan ve ev numaraın yaztlmak
tadır. Bu yazılar altında, bu karne
lerin her yerde her zaman muteber 
olduğu hakkmda bir de kayıt bulun
maktadrr. Karnenln öl:>Qr yerleri ka
relere MUlnmilş olup, Uzerlnde ra
kamlar ve harfler bulunmaktadtr. Her 
karnenin kaç bOyük ve kaç kl\cOk n0-
fu9Utl lhtiYftC'lnt karııtlay11<'ııitı karale
re yazılmaktadır. Karnelerin doldu
rulması tamamlanınca Ankaraya ma
ltlmat verilece'k, gelecek emre yöre 
çaUşmalar tamamlanacaktır. 

Tramvaylarm işlemesi için yapılan 
çalışmalar üzerine Topkapt - Eminö
nü. Edlmekapı - ErninönQ, Yedlkule
Eminönü, Karaltöy - Şlıll. Takstm
Maçka yollart açılmıt. bu :hatlar i\-
7.erlnde akşama doğru tramvay sefer
leri yapılmrştD'. Şlfhane yokuşu te
mlzlendiiH halde fenni mahzurlar yü
tllnden İstanbuldan Beyo~lu semtine 
doğru tramvaylar lıletilememiştir. 
Bugün sabahleJin eeferlere normal 
şekilde devam edilecektir 

Yurdun her tarafında görOlen fld
detll aoluklar ve kar tipli! yQıOnden 
trenlerin hareket saatlerinde del\f'!le
ler yapılm~rr. Dün saat 15 te Saml\1-
na ve İıkenderona «ldf!t"eitl bildirilen 
1catarlar bugüne bmılnlmışttr. D6rt 
ırllndenberl yolların karla kapalı ol
ması ,.Ozilnden Konya yolu Ozerfnden 
Haydarpafaya relemtJen posta trenle
ri dün blrlestlrllmiş bir halde saat 
13,30 da Haydarpafaya gelebilmiştir. 

DiKKAT ~ Kundura ve lnıaat 
Dağıhyor - Maksadım çok basit v-e emin o

lunu ki çok temiz .. 
- Ondan eminimi Siu dürüst ve 

Yic:dan.h blr erkek ol rak tanıdım. 
Nuarlannızda temiz hiılerinizin, bU
yük kalbinizin colcesi asla silinme
di Onan için ıl.ze yaldaıabildim .. B11 

pbeyden 1'eya yaşlı bir dosttan 
battl bir pederden yardım bekler gibi 

ae koştum. Hastaının şifası için be
raber çalıttık •. Beraber duşiindiik, de
cıl mi? Yaptrklanmız o kad r büyiık 
alllı:anu benimki kadar samimi ve 
menfaatsiz idi. Ondan emin idim. Siz 
tam bir klmll insan cibi yalnız kar
pımdaklnln 1ısuraplannı hafıfletmi

ye çalqıyordunuz. Benim kadın veya 
erkekliiim. cenç veya htiyarhiım ba
h" a mevzuu deiıldi. Bana oyle celiyor 
ki sb ayni bilyükliiiii, ayni allkayı 
zHaDı blr dilenclnye de yapardınız, 

delil mi? 
Ben. haıtamrn baımda kadınlıfmı 

anatmaı ıuurauz bir ceaettim. Siz er
kekliiinizi, cençlicinlzl asla dü1ünme
deıı. ,.ardım eden, koruyan, hayat 
vermiye çalııan iman! bir kuvvettiniz 
Ondan eminim.. 

Ulvi Cenap, dllıllncell bir tavırla: 
- Hialerimi anlatmaktan icizim, 

c1edL 
EllD! ceketinin iç cebine cötlrdü, 

beyu bir zarf çıkardı: 
-Belki ıa satırlar makaadımı bab 

edebilir. Okuyunuz rica ederim.. O
D7UDUZ •• Sonra yırtıp atarsmız .. 

Saliha biraz tereddütten sonra aza-

Behiye, dadaklannc1a acı btr te
bessüm ıenç kadının arkasmdan ba
kıyor ... 

• . . . . . . . . . . 
Gece, saat on bir. Hııwtabıt1ncı tt

neyi yaptıktan ıonra Salihaya sor
du: 

- Ben cide::vim mi? 
- Evet git, yat. Ben saat içte .._ 

ni uyandırırnn. 
- Allah rahatlık veratn ... . . . . 
Hasta sakin aakin ayayor. Saliha

nm nazarlannda end ıe cölıeleri do-

ADLİYEDE 

Beyaz Peynirden 
Zehirlenen Aile 

Şehremlnlnde Karabaş mahallesin
de oturan Hilaeyin ve kartsı Sıdıka 
kahvaltı ettikleri beyaz peynirden ze
hirlenmişlerdir. 

Gureba hastahanesine kaldırılan 
hastalardan Sıdıka bir kaç saat içinde 
lllmOşttır, ÖlOyO muayene eden Adli 
tabip Hikmet TOmer ceaedi morga 
kaldırtmış, yedikleri peynirden kalan 
kıstrn da tahlil edilmek ilzere kimya
haneye g&ıderilmiştlr. 

laııyor. Koltuktan ır::vnlch.- Yavaı Diyanet İşleri Reisliği 
yavaş odadan çıktı: Merdivenlen in-
di. Salon bomboı. Ctıara masasma Ankara, 6 (TAN) - MQnhal bu-
yakla$tı Mektap yok 1 A rı. ... ı v•r 1 lunan diyanet işleri reisliğine, tstan-

-======-ıı::ı::=------==- bul ünivenıitesl ordinary{ls profesör

BUGtlNK'O PROGRAM 
7.SO Proıı:ram 
7. 33 )ıfQı it (Pi.) 
7.45 Haberler 
8 00 M ılk (Pi.) 
115 Evin aaatl 
a.ao 110.rık (PL> 

12 SO ProSTam 
12 33 Şarkılar 
12 45 H..,ı.erler 
ı a oo Mlizık ı•r'lhlar 
U 30 M ılk (PL) 
ıs 00 Proıı:ram 
11 Ol Dana ork• 

18. 25 ltonapıa 
11 45 Çoc111t ı.ıaba 
11.JD Haberler 
19.45 8erbeat 
ıg ŞJ Şarkılar 
20.1 S Rad10 cuee. 
20 45 ..... 
21 00 Ziraat tantal 
ıı.ıo aPaıl 
21 IO Kona .... 
2 ı 45 R. COna. Batı 
22 JO Hakrler 
22.45 Dans mOıılll 
22.U JCapalUJ 

lerinden Şerafettln Yaltkaya tayin 
edilmiştir. Bu hususta hazırlanan ka
rarname Yilksek tasdike arzolunmuı
tur. 

Kasaplık Hayvan Gelecek 
Ankara, 6 (TAN) - Son ıiinlerde

lri sofuklar yüzünden lstanbula 1'e 
dlfer bazı kalabalık ıehirlere kasar-
hk hayvan sevklyatı bir çok cilçliik
lerle karşılaısmıştır. Bunu c6z8nlln -
de hitan Münalı:all.t Veklleti aevkl
yatm intinmla ,.apılabilmesi için i
cap edem tedbirleri alJD1'tır. 

Kadfköy - Bostancı, Moda - Kıs~klı 
yollan da aÇJlmlf, Kadlk6y ve Uskil
dar bölgelerinde tramvaylar çalııtırcl
mlltır. Sotuklartn elddetlne ve yolla
rın kmnen kapalı olmama raJmen et 
ve ekme'lt dağıtımı aksamamlJtır. 

ÇırağalUla rölcen eD 
DDn saat 10.30 da Ortak&yde Cıra

gan caddeıılnde 103/2 numaralı berber 
Hilleyinln evfnln Ozerlne, ayni cadde
nin flstQndekl yolun topralmı tutan 
duvar )'Jktlınıştır. Bu yıkılma, kar yi
ğmmm atrrlıtına duvann t4hamm01 
edememesinden Jleri gelmlıtlr. Bu yüz 
den fl'll çökmtıttür. Evin içinde bulu
nan Hüseyinln 1 yaetndaki oJlu Ah
met, kızı 1 yaflnda Gillen ve komşu
sunun 6 yallf\dakl otlu Arıt enkaz al
tında kalmı~ır. 

Enkaz altından ç!kanlan üç çocuk 
Şişli çocuk haıtahaneaine kaldırılmış
b.r. 

Yarab çocuklardan Ahmet &lmQş
tar. Diler eocuklarm sıhhl durumu 
kötadilr. 

Vak&7a mOddetumuınl ltemal öa
çoban el ko:rmu~r. Dan yapılan ke
sitte o mtntakada bulunan bütün ev
lerin tehlikeli dununda olduklan tes
btt edilmiştir. Belediye mOhendlslerl 

(Meydan) fstasyoeıunun ve (Bo~

doğan !l'e«;idi) nin karla kapalı olması 
yüzünden poııta trenleri Konyada ve 
Afyonda bekletilmiştir. Kar a~a 
makineleri yollar! açar açmaz katar
lar hareket ettirilmistlr. 
Soğuktan donulmamua için tren

lerde bir çok tedbirler alınmıştır. U
çündl mevki yolculan ~k vaklt bi
rinci mvekllere oturtulmuştur. 
Ankara - I stanbul Bef erleri 

Anka"' e (TAN) - Maliköy -
Yenidoian arasındaki anza bertaraf 
edUmiı ,.e bu suretle tatanbul - An· 
kara tren seferleri yeniden başla -
mı,ır. 

Burada T11Jmiı plen yoldan cılan• 
hldisesinde hafif surette yaralarıan
lar evlerine cöttlrillmlltlerdlr. Yal
nız kimsesi olmadıtı anıa,ıtan yaıh 
bir kadın hastahanede ahkonalmaı -
tur. 

• MUHAFAZA JIUDORLUOU .... letaDIMal 
cflmrtllı:ler m11bafua mOdGr!Gfllne ıOınrOlı 
w lalılurlar nlılleti m0fettl•l•rüıcle9 Ke-
111alettln Ankkaa taıria ftlilmlıtir. 

• IKTllAT liUDURLUOU - 18'PM1 
Usııa.t 1ıı11n .a.ıGrG Kat.ıı ..._ Velıl .... 
te bir var!1e7e t17ln edltmlıtlr. 

ı BKLıtDIYF. BUTCKSI - Jlaı.dfftllla 
143 malf ,..ıı bOtçeal 12 nıit7oa lire elarak 
teıblt edllmlıtlr. Yeni J'll btltçeılncln leh 
anranar çılıanıhıu1tll'. 

YERYER GÖRÜLEN 
Al..AKASIZLIKLAR 

DDn hava lodoaladı. auıla• c;IS· 
zOldü. karlar eridi, esnaf dllk· 
kini•""'"· halk evlerinin anuno 
temizlemeye baıl•ctı. Bu ç•llım•· 
ya bazı resmf daireler de katıldl, 
Postahanelerln ISnlerl kar yatma· 
mıı bir hale getll'lldl, 

Fakat yer ye• allk•••lıklar alS· 
rUldU. Yeni poatahanenln ISnU te· 
mlzlendlll halde adliyenin önO 
tetllmez bir halde idi. Merdiven· 
!erden inip çwkmak tehllkellydl. 
Tl'amvay dul'aklarlnda kardan 
dallar durup duruyor, halk au
lar içinde tramvay belcllyordu. 
Halkevlerlnln, belediye daireleri· 
nln ISnOne allpUrge veya l<Orek 
de!ldlrmek gOnah uyılfyordu. Bu 
arada da belediye zabıt•• me· 
murla" eeza yazmak için lnOnD 
aOpOrtınemlı dOkkln uhlbl arı· 
yorlardı. Acaba bUtOn bir aUn 
tramvay duNık yerleri ile Hal· 
kevlerlnln, beledly• dalrelerlnln, 
belediyeye alt mDe•eaelerln, bil· 
ha ... temlzllk lılerl "'UdOrlODU· 
nOn ISnDnD glSrmedller mlT Bu da· 
lrelel'ln hıdemelerl, l9lnde çahı· 
tfklar1 blnala"n inlerini, b .. ki· 
fllllc bir a111ıle •rYıtu lıılltDn lııl• 
gOnde bOtDn tl'aınvay dul'ak yer• 
lerlnl teınl:ıllveme:ıler mlvdl? 

IGLC' G'.l'M HABERLER 1 

H. Parti Gruounda 
GOrüıülen 1altrir 

R it S•• ... dır. Bu aJ'ttt, o lfllrllde de1ram ede- mtıfterek dü.-ns tQllUllea U..tmak ooseve oy uyor c:ektlr ki, gelecek sene yani 1143 te 1'9 kendiıini belki tamamen m ıi'llp 
,..._ Baetaratı ı tncide 100.000 savaı tayyaresi dehil olmak etmek için ona darbeler indirmek Uze 
""~Fi Qıere 125.000 tayyare imal edeceii•. re taarnıd hareketler yapdacalr:tır. 

Gelrl Mahdut Yatan 
daılann Ge&rleri 

Artt1nlırken •• araya toplandığı kanaatini edin- 2 _ Harp arabası lmalAtımı:z, 0 ka- Amerikan müııelllh kuV1'etleri Uzak 
miş bulunuyorlar. Berlindeki ve dar stıratle artacaktır 'kt. bu yıl 45.000 Sarkta müteaddit noktalarda hare -
Tokyo'daki militaristler, bu harbi tank yapacalr~ ve bu artteı devam et- ketler yapacaklardır. BUttln dentıl~r 
tahrik ettiler. Fakat beşeriyetin tlrecetız. Öyle ki, gelecek sene 75.000 de harekette bulunacak1ar. Birl"ik 121!8 .Basıarm 1 tnclde 
mütehevvir kuvvetleri harbi biti- tank imal edilecektir. milletler için hayatı ehemmiyette e- bel kemiği ise, ve ondan harp i
recekt' ı _ Tayyare kal'llko1'na top'lanmı saıh muvaaala yollannı mahafazar.ı caplaruıa &öre verim bekliyor -

KllV1':ii hareketlere n taarnu:l.ıra zm imali öyle süratle artacaktır ki, yardım edc.celderdir Amerikan lal- sak ,onu da terfih etmerun yolu-
ciritmek lhımchr ~e banlar zamaıun- bu sene 20.000 tanare ka"ıkoyıno ra. bava ve dentı ka-netlerl, ba dttn ııu aramak zarureU vardır. Nı
da ,.apılacaktll'. Blrletık Amen..-..annı topu imal edecetb " ba bnalltı re- ~1 nıueden~besrltalnnl! tema.ıoael14nknalc1aesl~~tatıeş: tekim diğer memleketlerde me-

~ Bıt9taı11fl ı tndM 

Tllrkl)9 - Fransa - İngiltere (lç taraf
D yardmı muahedesine merbut hususi 
anlapnanın ve Pariste imzalanan kre
di aoıa,İnaamm taadiki hakkındaki 
1A7ibalarla, hAkımler kanununun 120 
lııd maddesini detiştlren JAyiha var
da'. 

Amerikada 9 Milyon 
Kiti Askere Alınıyor 

Vqinctcm. 8 (A.A.) - Hilkfunet 
tnemmlarınm kanaatine g6re, yakın
da ka7ıt1ar açılclıb zaman dokuz mll-
7'CJG kiaf askere altnacaktır. Bu mu
amele, yapllacak bir çok kayit mua
melelerlnln llkld!r. 

* JCaldre, 8 (A.A.) - Amerika se-
firi. MOne Ye kira kanunu mucibince 
Jıılmnn yardım gftrecetlnl Mım hll
lcOmetlne blld.lrmJJtlr. 

Hint&lerin Talepleri 

Korunma kanunu tadilatı ... lecek sene 3s.ooo tayyare karştko:rma ,~ 0 
n - 1 .... ..ı .. --- h mtifterelı: dtipmılanmma • .ıı11 top- topu lstfhsal edebllmemiz için arttır- ::von1ara sahip olacaldardır. mur arın ın~~ ayat paha-

Ankara, 1 (TAN) - Mill! konınma 
kanununun tadil edilecek maddelerin! 
görOşmekte olan Meclis Gl;Upu endl-
meni bu sabah ve ölleden aonra da 
iki defa toplanarak çaJ.ısmuma de
vam etmiştir. 

Ziraat Vekilinin 
Tetkikleri 

İztnfr, 8 (TAN) - Sehrlmlade bu
lunmakta olan Ziraat Vekili Muhlis 
Erkmen bugQn de Mersl'lli fldanlıtiY
le Burnovadakl zeytincilik ve bağcı
lık enstitüsünü gezrn!ı, muallim w 
talebe ne l6rOf'!lOştilr. Ziraat Veklll
mlz yarin Ankaraya gidecektir. Muh
lis Erkmen, Ankarada 'pulluk lmalAt
çılariyle temaslarda bulunduktan 90n 
ra, lzmlrde teşekül eden komltyon 
emrine pulluk imaline mahsus demir 
gönderecektir. 

yelı:iln harp cayretlnın kavvetJendiril maya devam --....JHs. Amerikan mOsellAh kuvvetleri. bu lılığı nlsbetinde bir zam yapılır-
meai tahakkuk etmeiıc yolıındnılır. ~""•' '-.ı:on aAliJ'i" mahdu• ,u..,_ t 

4 - Ticaret """'"'lanmızm fneaa- yarım 1d1reyi muhafazan yardım e- •- •- .. • ~~· va an-Vatinatonda n Çunı-Kinc'de aon iki .-- ~ ... 1 da • · d ilk tmı o kadar silratle arttrracağtz ki, decekler ve bu yarını kürenin d~- --ranıı uc:re. ve awı e le-
hafta aarlında toplanaıı konfcranı!a·· · · · · be .. te 
nn hedefi budlll'. Mihver dev.etleri- 1941 senesindeki 1.100.000 tona mu- da da fki Amerikan karıı nı>t1aea1c ruun aynı DlS " arttınlmaaı 
ne karp blrle.-ı ta milletin Vqtns- kabD bu sene 8.000.000 ton gemi n- hOcumlarda kuilanrlması mOmkOn mecbutiyeU beraber konmuştur. 
tonda imzaladıktan teaanllt beyana•- pacetra. Bu lntaatı. ıelecek sene nsse sahip olacaklardır, A'ft\lpada •e Onun için hükUınetçe memur
mealnin bat hedeh budur. Gelecek 10.000.000 tıon gemi yapacak tekilde ,.. Asyadald d01'11anlannnzdan her lara yapllmasl düşünülüp tetkik 
aylarda belki d= mOıldil sıklar ter- arttırtn_,.. devam edeeetiz ~~eg1~-f~ __ !?ma~!_~~a~_!1bbot:: eclilen ael~. arttınlmaaı mev -
c:ilıi mecbııriyetiade bahın.acatıs. Ve Gerek bu rakamlar, ve gerek daha ;:,-• --· ..... &Mo&&U ... u ..... ...,... ..., a liri mahd t 

bir .......... h .. - a.•-tıerine ait rakamlar, edecek olyrlarsa, bunu ancak milleti- auwıa .. •! U ve muay -
bizimle blrlctm4 olanlar, bu karar- ....... -.. ..... butwı v tand .. •'·- ela --ı. 

J apon na-•1-'-- --ıe Harbour'a ml1d deh~ dn-"~k ft mane..a..a- yen a ...,_.a --lan, ceııaret Te aslm~e Tereceklerdir. u .,.-.,,,.. rı::ou •••unç va;:,- --~ d ... r.-. 1 f"·-
Konferanalar cı.vam edecektir Ve u hücum ettikleri zaınan yaptilı:larl Jey trrnıa kırmak fhnldl,.te yapabOecek- - ~-. O ur MU'indeyiz. 
kerf karmaylar araamds 18tipreler hakkbıda pek az tiktr ~ktir. Va- lerdfr. Mmettmlzln bundan lrOl"llmN * * 
yapdacaktır. Ti ld. harelı:tt pllnlatı zlfemlz çetindir, vuttemiz mlsll &6- yoktur, RQrriyetln bbe pah•lrn mal Hütflmetiıı bu ifi uzun uza-
dıipnaıu ezmeie matuf amam! ıtra- rOlmemlş bir vazifedir ve zaman ta- olman muhtemel buhmdulunu bfll:ro diya inceliyerek mahzurla 
tej içinde birblrt-ıe ayabllınn. sadtr BOtOn tstlhsal nsıtalanmm na. Omm detertnt kendi tatellnüale nnın önünü alınağa çalıpnuı ta

Her mUlet. lnndl :rotama takip et-~ ~eree~~~=·11::'ri Me:vecetız. Davamız. kf:Jmetl ne Jı:a- biidir. Çünkü maq ve gündelik~ 
mek 11aretiyle münferit harpler ba- .. ,... ~.. dar :J(lkse1ı: ohırsa olsun ° kıymetin lerın artınası bir eıı.filisyona ae
inde çarpıpcak dal Uı. harp bnalatma 'll)'IUJl hale getirme- bin misline deler. Dftşmanlanmızm beblyet verebilir li".... ak 
MiitaamzJamı kurbanlarma trbr ll7lz. Bu kaide, en b(ly(llQnden en Qmftalzllkle btıe karp yapacaktan ha- 1. · ~.Ta ve erz 

k'llçQQne kad• bOtiln fabrikalara. reket, ne ol\lna oı.an Londra halkt- ıyat.ıan derhal o nıabeth yük· 
=~ ·~il=1~!~:1' U:,1::~e~sö~: muazzcn otomobil endilstrlainden ka- nm dedill ribt: -ı"ahammQl ederlı." lelebillr. Bu takdirde de yapılan 
t.ilı:lerl ci1nler ebediy'm ıeçmiıtir. sabadaki atölyeo;ye kadar hepsine P- dlyecetız, Ve hattA mukabele hem ıte zammın faydam olmaz. 

Bu bfrlqmfı m'lletıer, kuvvetle- mildir. Harp sana1finde kullanıbnak falz:I mtlrf!kkl'btyle iade prtıyle mu- İfçl gündelildermm artması 
rimlzt o tekilde ltallnn.ıcatız la, aıtlş Ozere pek çok maden ve pek çok lP- kabele edebDirlz. eşyanm maliyet fiyatı üzerinde 
terek cltlemam lrendiaine çok b\lyUJı: tlda! madde gitgide daha fazla mlk- Bir çok klm9eler, ba harbin ne •- teıür yapabilir. İşçiye fula ucret 

~ Baştarafl ı incide zarar nrebllecek olua ber yerde w~ darda verlJlnek l1ı:'tlD eder. Bunlarm man bitecelhıi 90MJ:JOll'lar, Bu malin venııeğe mecbur kalan il sahıp-
l = .Merkez ic.ra. .mecl.is.inin.. .-a- Bastaratr 1 incide rabilecetb. sivil ihtiyaçlar tetıı daha az kulland- bir tek c:evabı vardır: MUsterek ca- leri, bu parayı eşyaya illve et-

PASifiK HARBi 

genişletilerek hak~ bır !11'lli hu ~iifıoezeıe:s kilometre cenupta- Bzkl liatünliJk lazım ==~~:.::.-=~~.:!ta;:: hpnalaranızla, mtıtWek tu~lzle mek suretile çıkarmak isterler. 
k1lme~ haline getlrilmesı, _ ki hava meydanını da bir gece Btrletik Amerikanın miildmmat " leşfk Amerika harp için hentb •rft- 11011Una kadar, A~annda. talyada Bu da fiyatlanQ yilkaelınesini 

2 - Eyal~tlerde ~alk hüktime baskım neticesinde f ... al etmt-H ... cemi balmnmdan lllttlnllllti esld ohm yata b&flamtlbr. ı Temmmda batlı- ve Japonyada mrutarlan sona erlcln- intaç eder 
t1erinin y~nı~en tesısi, 1000 kadar Avustraf;alınm ;;;_ hdır. o,.ıe eald olmalıdır ld. llihver yan gelecek man TSlda harp pl'Oll'a- :.:·~~~ın::.::: ~tı== Bütün b~ ve buna benzer mah 

3 - Hindıstanın, İmparator - k ı· b k k lm tır B milletleri ba sahada bıdmle m&sant mı 58 milyar dolan. dtler bir tabir- _._ ._;_:,--e onu ne uman bitirir .. zurlarm ortadan kaldırılması i-

Çivileri 
Yerli ynpılnn bakırlt kundura çivi

leri arttmlmı tır. Mürakabe bürosu 
fabrika ile anla arak gunde 125 paket 
çivi alacak ve kundur cıl ra datıta
caUtr. Dun iki yüz kunduracıya çivi 
verilmiştir. 

Diğer taraftan ithalAt birliklerine 
etırilmiş olan otuz beş ton çeşitli 

boyda in at çivilerinin bugünlerde 
da&rtılm ınn. bn 1 n c ktır. 

PETROL GELİYOR - Bu perşent
be gunu lfm nımıza pe•rol getirilmiş 
bulunacaktır. la e müdurl ~U bu pe\
rollerd n halk ve ihtıy cı t b t edi-
len mn elere d ğttacaktır. 

LÜKS PİRİNÇ - B ı pirinçlerin 
yilkııek kalıt e ve ran m nh olma
sından bunların Hiks pirinç sayılması 
lstenllmlşt r. Fiyat m ra be komis
yonunda bu iıı yeniden görü ülecektir. 

Şantajcı ve Hırsız Mehmet 
Ali Yakalandı 

Aktör Va fi Rizayı soyan meçhul 
hırsız. tar"f edilen eşk l uzerlne dün 
Gal t da yak l nmt trr. Bu adam, es
ki d hıliye vekili Şb rii K :vaya e n
taj yapan e ki nahiye müdürlerınden 
Mj!hmet Alıdir. -----Altın Fiyatlan 

Altn f yatı 2865 kuru a yftk elmi -
tir B r IO' m k üke alt "08 kuru tur. 

AFRiKA CEPHESi , -
~ Ba tarafı 1 incide 

Yükıek muvaffakıyctlerle b'ten b:s 
hareket esnasında, in' liz orduı.unwı 
birinci tank lıvaıı, sayı üstunl!ıcııne 
sahip diısen tarafından müd faa e
dilen çok kuvvetli mevzılere karp 
yapılan hücumda, piyadeye yardım 
etmek ıaretiyle aayet ehemmıyetli 
rol oynamıttır. Kuvvetlerımıs, dun 
de, Halfaya civarındaki mevzıleri i:ı
ıal etmekte olan mlhverci kuvvet
lere kartı şiddetli hlicumJanna de
vam ctmislerd r. 

Gedabya bölgesinde 
Kahire 6 (A.A.) - Reuter: Rom• 

melin her türlu ricat üm d'ni ıarab -
ten terlı:ettiiı ve Ged by bölces nde 
ıon ve kat1 blr mukavemet coster
mek Ozere mevziini kuvvetlendi d !i 
antaıılrnaktadır. Rommel emrindeki 
hava kuvvetleri. arazinin dlizlütiln -
den istifade etmekte ve çukur baıı 
mevkiler avcı tayyareleri için tabii 
birer fnlı alanı vazifesi cörnıekte
dır. Trablus ile olan münakale yol
lı.rınm kesildifi tahmin edilmekte .e 
lnıiııa hava kuvvetleri yolann .sm
nlyetfnl her halde ortadan kaldır -
makta iıe de diiımanın karanlık aa
atlerden iıt fade ederek S!rte körfe
ai 1oli7le den'zden malzeme almaşı 
ihtimııh uz k deiildır 

ltal11an resmi tebliği 
Roma 6 (AA.) - İtalyan tebr··: 

Aıedabla ve Sollum cephe! ri d ıkı 
taraf arasında şıddetli topçu faalı
yeti olmaıtur. Siren ikte du manın 
ıerilerinde bir çok faal yetlerde bu
lanan ltalyan ve Alman hava teşelı:
lrüllerl miih m mav sala merkezleri
ne, mot6rlil vasıtalar tahşidatına ve 
hareket halinde ba1anan birliklere ta 
arnız etmfılerdir Bir çok zırhlı oto
mohlllM" y lnfmı tır 

SARK C H Si 
L.L harp k b" il b-ı·· ··ıı aveme ı ça u ın ıı . u- t--l-•-• a la B ft ecl --•dl 1 1 _,,,. -lirin --Aan flı'•llna ._ _.. lAI • '---..ıı .. ...aı..rı .. uı-. a m.es e. u un mu e- rası, urk ••bilinde kalan IOD in- t:llllNW • m em .. ,"'"ı r er. e llUUl ·- "' .. -..... sek o DmUl bıteeektlr. Bu hedefe çın ""'~en i"',.._ KIUIUJ\lt yap fik harp 1 1 d lh r- .... Ba esid htBnltlb •umak a(in Bir- mal olacaktfr. Bu, bir kelime De fer- malt il-;ı-k ~ B t r b J in de 

mec ıs enn e ve su me sahasıdır tetik Ameribnm ,...ınıı kendi ına..e- dt tıe lttthat etmfl memete- nrmadan 1f1 elden bırakmlk lılteml· ve ver ec arann iktısa· •~ 
kbngresinde mümessillerini idare ff'/LIPINLER'DB• tlmls tQn detll. bisrmle bir afta tin PJı:. ~ topyetan harp 19M11mbe fllpbe 70ktar.. dl hayatunı:rıda menfi bir tesir ~ aahasmda Hırv t tayyreci -
etmek hakkının tanınması, • .. _ ... ~. r=pmasm -.t.-ı o'--L ı.a. d ena~..,,;. mlirekkep b r teıckkül al-.-.-.. ordalar, donan--•ar - demektir Bunda draUn de umau o- a D&CUU J.llUI& uu.mı ır. ,.... 

4 _ Milli bükfunetle, Domin- Vaşlnıton, 1 (A.A.) - Harbiye ne- ..-..-- 0
... ~.. • --~ ıı. N h ustak" tetkiklerin çÜt8I- oçmak sure iylc YfPUiı cesu-

\.._ zaretlnin tebnı.ı: Manita ~rfedndekl han lnrnetleri lcla elfmbde mw- lacaktlr. ıtaybedtlen ............ ·- Bir Franln Sefiri esaret u us 1 upına· tane taarruzlarla temayüz etmi tir. 
yonlarla musavi şartlar alı.ıııda, .. cat nutalarm 80D haddine Jracl.u man ıert almab1Ur. l'atat tQbedllen amın en mühim sebebi de bu ol· 
~ .... ~ •• ....Ae bulunması. stihkAmlarla ıtoregfdor adasındaki taJ'J'U'9ler, tanklar, toplar " •-'- zaman. ula.... Emrine Alındı 118 tMrektlr. Fakat önUınmde dı- Peodosya civ nnda karaya çıka • 
-~~ mevziler dOn düşman bombard!man - -•••fı..1. ..__ ~- rılan Sovyet kuvvetler yl Öpato la 

tayyareleri tarafından liddetıe bom- ler yapmam Jbmıdr, "Dllfmtar1 ~ ., .. ınıs ,,.,. vtcb7 ı (A.A.) - ltellnl ıaeted• ler memleketlerin yaptıklan tec açıimda bulanan ı m ler muharebe 
Mılll' Hükumeti, Fransa, bardmıan edilmlıtfr. 4 saat dren :satan llUhal l&haanda lhnmtb ilerde ""1'tlCfllıı metni edam bir Jrararname ınuclbln- rübeler vardır. Geçen harpte ya ve ,,, teıekkilllenmlz n muvaff kı -
Finlanda ve Bulgaristanla bombardımana 50 tayyare lttlrak et- daha Jilbette olmalı: icap eder. Hiç • ee ..ıh' l'rancola Ponoet DllU'et em• pWuı tecrübelerden de istifade yetU taarnul nna hedef olmuıtardır. 

rnlJtir. Maddi basar fazladır. Kara kimle bunun mQmldln olmıyacajmı "'B1I harbi tedaflll bir c1ananla 78- 1'IM ~ edilebilir Onlar bu 1§1 nuıl hal S~ bir hücum botu batırılmış ve 
Münasebetlerini Kesti faaliyeti biraz azalm11 iH de Ame- ::~eS:::~~::m: :ı:m:.!.n::!:r •:.~';=;:; · etmişle~. bizde. kendi tbtiy&r il( nakll::ve cemisi hasara uiratılnu • 

ıt.ıııre. e (A.A.) - Mıstr kabine- rikan ve Fillpln ileri mevzilerine kar- tlmtdn allkadar dairelerine v. te- cltl1111ana hBcam edec:ells. Ona ala .. - MOlkovadald lnrllls Eleisl lanmıza uygun bır tarz bulabilı- tr. Sovget Ueri hareketi = d:~~~çti;~~~:~lr~~ ~':ü ~ir~ilşmanm baıktaı devam etmekte- ~!:'.11~..:: ~:=-= ==· ~ ~.=~· .::: Bqka Bir Vuife7e TaJin :!t ~:'~!t!~1~ir v:n H~i Moakova 6 (AA.) tnestiya ıaz., 
ederek. Mıso1n, Vichy hükametlyle 7 Saat 8Ül'en mücadele emrettim: tatmaınaı ilamdır. Zira. barbl o- Eclll1Jonn111 bitirerek, geliri maltdu\ ,, test Feodoıyada k raya çıkan SOY-
dlplomatik mOnuebetlerinl kesmek Vaşinıton, e (A.A.) _ Bahrl79 ne- ı - Tanare lmalltmus. o bclu nan bncl toprak1anna dtlrmek al- daflarm eefalet.t~üpnel 1'et lntalarmm Kerç ::varım adum-
tımusunda verdlll karar kendisine zaretinln teblilfne g6re, Henm mayın sOratle 1111t!rdaea1ı:tlr 1d, ba aene yettnde1'ls. Amerika mBaellah lmY- ....._ ı (A.A.) - Tat psettlfnm m-dan vermi 1 ilr. ıeçerelr Azak den z ne vardık-
ltDdfrilm ~ir. 1 tara)'ICI ıenWI. dGpnan tanareJerl 60.000 tanaN 'J'&~. Bu mllulan vetlerl, fttmaa lnrnetlerine lılcam Loadra ınhabht ~: lastltere- -., Y _ haber ftf'mektedir • 

• ~:ı-:; 1 s!ı~.A.~el~ b:~~~: :~ Y;!.sa;;..!8;."':,~1: = ~lk= ~oo:".ıfazla~~ = :~1i:O:i!:~eı~.11aaci ::ı!:"::um ~ =e::ve er:: : Almanyanın fJB Blçlsf ..::er.a.:;:J:r ,:;et 
10::'::.U: 

Jnnnn Finllnda ve Bultarlatanla dip tur. Heron'a 15 düşman~ ta- bombardıman tanand, pike bolllbar Ban ""1te 1N ~. wh- dlltcelr. ,...., da Urp IMdllfnde tıı. Sot:ra. 1 <•.A.> - Ofi: Bir kaç IÜIJ Timr71 lual ettikten sonra Karsk'a 
ı.n tik mOna ebeUerini kestiği bil- arnız etmiş ve pml bir kac bomba ı- cbman ta1:Yaresf ve avcı tayyaresi ol- tar menlleri mtcıafaa lcln tedaf81 ma silis marahhaa nfati,.te hahlnmalı: evvel Berllne giden ,Almanyanm Sof- dotru ıllratle ilerledıklerlni bıldirı • 
4lhi1m dlr, sabetl abıst!r. mü: üzere 45,000 savq tanaresl var- blyette olacaktır. Sair ban .ırnıcıe llsere Vaıinstona ıönclerl~ ya elçil1 Bekerle, Sofya)oa d&mıO,tilr. 7or. 
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r T A N 
A BON E B E DEL 
TOrkl~o Ecnebi 
400 Kr. 1 Sene 2800 Kr 
750 " 8 Ay 1600 .. 
400 • 8 Ay 800 .. 
150 • 1 Ay 800 ~ 

dellbt•rm"k (?!'i) 

Pasifik Meselesi 
Yazan: M. ANTEN 

lnglltere ve Amenkanm Pasifikte 
m ruz k ldıklan b skmın basıl 

ett.ığı ' kınlık d vreainl atlatarak 
kuvvetlerini yeniden organize ve ku
manda ve kum nda bırl ğı tesis et
tıklcri an aıııhyor. G ncral Wavell'in 
Cenubi Garbı Pa fıkte J ponyaya 
karşı harp eden butun müttcfık kuv
vetlerin b kum ndanı tayin edilmesi 
bunun bir tezahurudur. 

Muttef kler, en zorlu dilşmanm Al
ın nya oldugu ve Alman harp maki
ne ı yıkıldıktan sonra Japonyanın ko 
!aylıkla hakkından gelincr. gl fikr:nde 
olduktan için Pasifik'ı ikinci derece
de ehemmiyetli bir harp sahnesı cıla
rak tclikkı etmektedirler. Fakat bu 
telakki, Japonyanın Alınanyaya fay
dalı olamadığı ve Japon denız kuv
vetleri Ati ntikte ve Hint Okyanu
ıunda faaliyete geçemed lderl müddet 
çe doğrudur. Bunun içindır kl mıit
tefıkler Sıngapur ve Havai üslerinin 
mudafaa ve muhafazasına gayret et
mektedirler. 

Avustralya Baıveldli Curtln: Avust 
ralyanın müd faasına iıtirak eden 
Amerikan harp gemilerinin Avustral 
ya ve Yeni Zelanda llmanlanndan is
tif de edecekler ni ve bütiin mütte
fiklerin Pa fıkte müşterek bir stra
teji pl nı tatbik eyliyeceklerlnl söy
lemiştir. 

Dıger cihetten Ing!Uz Ye Amerikan 
gazeteleri: Singapurun yalnız İngll
tere ve Amerika için deiil Sovyet 
Rusya için de hnyatl bir ehemmiyeti 
olduğunu ve bu üs J porlann eli
ne du tüğU takdırde Orta Sarka ve 
Sovyet Ru yaya yapılan sevkiyatın 
tehhkeye du cceğini ayni zamanda 
J ponlarm M nçuriye karııı tehd"tle
rin n çoğalacafını y zmağa ve Sov
Yetleri J ponyaya karııı harekete teıı 
v ke ~lamışlardır. 

Öne Sürülen Fikir: 
Ban Amerikan askeri mUtehaasıs

lan ı İng lll: ve Amerikan donanma
larının ayni zamanda Atlantikte ve 
P slfıktc fa Liyette bulunduklnrı miıd 
detçe bUyuk bır it goremıyeceklerinl, 
bu ikı donanma Atlantıkte toplandığı 
takdirde Sing puron eld n gideceğini, 
ve bu ü ün muh fazası için Pasifıkte 
toplanmaları llzım geldiğini yazmak
tadırlar. 

Bugunktl ıarttar fçlnde böyle bir 
Pllnın ameli hır tatbik kıymeti yok 
c bi go unuyor. Cunkıi, .suli t:hlike
alne maruz bu unıruyan Ingiltere ana 
vatan f lo und n bazı ünıteleri ayı
rarak Pasiflk'c gonderebıllr. 

F kat Fransız donarunasını:ı mih
•enn el ne geçmesı lhtımali olduğu 
Ve Almanl nn M itaya, Cebelitarık'a 
Suv ne karııı gen ıı m kyasta taar
ruza h ırl ndıkları ve General Rom 
mel JruvvetlerJne dcruzcen takviye 
kuvvetleri gondermeğe mecbur ol -
duklan bır zamanda İngiliz Akdeniz 
f:loıu, kcndinı, blitun Akdeniz bôl
&e ini tehlikeye koymaksızın Unite• 
lerınde1ı b zılanru başlı'a bir harp 
sahne ne gönderemez.. Hatti belki 
de İng lız Akd niz filo unun yakın 
b r i Ukbalde maruz kahcağı d::ırbe
ler net cesl vereceğ klyıpları telafi 
lçııı Atlantik fılosund n hazı ünitele
rin Akdcnlze gonderilmesi lüzumu 
hlaıl olab lir. 

Zann d yoruz ki, Slngapurım ve 
Pelemenk H nd·stanı adalarının mü
dafaası, kara ve bilhassa 'bava kuv
vetleriyle m mkün olcaktır. Hava hl 
lrtmiyeti temin ed lmeyen sularda en 
kuvvetli filo! rm dahi dolaıımasının 
ne kadar tehlikeli olduğunu Prfnce 
of Walcs ı:ırhlısmın Akıbeti bir kere 
daha tıbat etmiştir. 
Amerikanın Havai De Avustraba 

araımda bulunan Johnson, Palmyre, 
Canton il terinden istifade ederek 
Avastralyaya, S ngapura V!C Fele -
bıenlr adalanna h va hltti kara kuv 
•etleri göndermesi milr.ıklindur. Di
ler cihetten, Knadadan Alaskaya ka
dar m nan yol üzerinde, tesis edılen 
bir çok hava meydanlan sayesinde 
kısa mesafeli av tayy relerinin Alo
• Yen adalannd ki tialere gondcrlldl
tl zanned"Jmekted r. Bu ad tarın en 
kuvvetli üssil olan Dutch Harbor ile 
Tokyo ar sında 2,500 ve Kamçatka 
araamda 1,200 mH mesafe vardır. A
laskanm Sibiryaya en yakın ol:ın yer 
lerinden de Sovyet Rusya çolı: mik
tarda av ve bomb rdıman tayyare
leri slSnderlldttt tahmin olunmakta
dır. 

Japonya - Rusya : 
Sark cephesinde altı aydanberl yıp 

l'8nan n harbın en buyük ,yilkunu 
tlzerine almış bulunan Sovyetler n ya 
kın bir zaman'\11 Japony ya tar~ı 
har&e g np girmlyecegıni b.lmiyoruz. 
Ancak, - Anglo - Sakson gazetecile
rin d d kleri gıbl - Singapurun v1 
iteleme 1ı: Hınd atanı adat rmın Ja
Ponlarm eline geçm•si Sovyetlerl de 
oldukça tehlıkeh bir vaz yete soka
caktır. Eğer Sıngapur ve Felemenk 
•dalan Sovyetlerln mild halesi olmak 
llUm Japon tazy klerine Jraroı daya
bamıyacak bir durumda ıaeltr Sov-
7etlcnn, Japon :CUvvetlerlnin geniş 

Bah lara dağılmış olduğu bir uman
da Japonyaya Jı:arşı harekete geçme
leri lüzumu hlıııl olacaktır 

Her h ide Alosiyon adilan saha-
91nın pek yakın bir istikbalde milhlm 
hareketlere aahne olacatı tahmin e
dilcb rr. 

~AN 

Muharrir Bu Yazısında, Devlet Reislerinin Her Vesileden İstifade Ederek 
Milletlerini Fedakarlığa Çağırmasını Ele Alarak Bu Davetin Neticesi \.'ap1lan 
Fedakarlıkların Milletlere ve İnsanlığa Ne Kadar Pahalıya Mal Oldugnuu 

Rakamlara Dayanarak Tctkık ve Tahlil Etmektedir. 

• 

FED 
Her taraftan, milletleri fedakarlı-

ğa davet eden sesler geliyor; 
ve her gün, herkese sayısız feda -
kirlıklar yiıldeten hır harp devam 
cd p gidiyor. 

Radyonuzu h:ıngi dalga üzerine 
ayar ederseniz edıniz, s ksafonla 
yapıl n bir taksim sonunda, yahut 
bir cazbandm, birbirinden v hşt ve 
çılgın iki havası arasında mutl k::ı 
bir fedakarlıktan bahsedıliyor. Uzun, 
kısa, orta, butun dalgalar, muharip 
devletler reisler.inin, baııvekiller nin, 
hariciye, maliye, harb ye ve bahriye 
nazırlarının, milletleri fedakarlığa 
davet eden aes•eri n,. d.:>lucjur. 

Bu sesler hazan tehdltler savu -
rurlar, hazan takdirler, hayranlık
lar yağdırırlar. Fakat mevzu her 
zam::ın birdir: 

Fedakarlık. 
Karşı taraf yeni ve yüksek bir 

fedakirlık nümuncsi mi vermiştir? 
Bu tarafm ilk i•i bir tehdit savur
mak oluyor, sonra idaresi altındaki 
insan yığınlannın katlandıkları es
ki fedakirlıklar uzun uzun medhe
diliyor. Ark sı malum: 

- Bu derece yukaek fedakarlık 
niimunelcri vermiı olan milletimiz, 
elbette, bundan sonra da ne lazımsa 
yapacak, her hid.irıeyi yeni fedakir
lıklarla karıılıyacak ve dilşmana 
son darbeyi indlrm .. k için kap ede
cek bütün fedakarlıklara katlana -
caktırl 

o o 

r ™Yazan: "\ 

1 Nizam~~~'.~-~~~j 
riktirllmiş m lyonlarca ton ben ·n., 
Cenubi Ame ıka et, hububat ve kon 
scrve ihracatının be yıl mud tlc 
yuzde 40 - 60 ının Alm ny tara
fından satm alınıp d polar doldu
ruluşunu, a ağı ve yuka ı Tun hav 
zaları ıle Balkan devlctlerıne it u
mumi ihr catın sekıı: yıl müddeti 
hep Almanya tnr fından satın alın
mış olduğunu ıoyle bir du$ununu~ 
Romayıı hakim ol nlann y lnız Ha
beş'stan ve S mlaf Af k n keri de 
polarma yığmış oldukları sil h 
motorlu vasıta, c zak ve c yanın 1-
taly n m llettne k ç m lyar lırete 
mal oldu unu d d linu u ve bu
tün bunların hav ya uçın ı ıle h ç 
bir mllletın hiç bır ey k zanmamış 
olduğunu ve bir ey kaz nm k u
rnidi !le milletlcrın ne mil h yenı 
fed:ıkirlıklara davet edilcce ini u
nutmayınız. 

** Mütehassıs bir pike tayyarecisi
nin dort yuz saat talim u

çuşu yapmış olması l~ nnmış. Bir 
saatlik uçuş 300 1'urıc lır sına m 1 
olduğuna gore, Alman ordu una 

.f 
• 

* * boyle bir muharibın asga i yuz y r-

Fedaklrlıkl .. , '-
Güzel ve asrı ıcy doğrusu. Fa 1 ..,._.. ........ .. 

kat bu fedaklrlıklann milletlere ve 
insanlığa ne pahalıya oturduğu bll
mem hıç hesap ediliyor mu? 

Ben, bu yıtbaıı gecesi, insanlığın 
buyuk azabından en ufak bir ac:ı 
duyamıyacak derecede nasırlı vic
danlarını milzikle okşayıp şampan
ya ile yıkayanların zoraki neşcle
rlnl gcinniyecek ve küstah kahka
halarını işltmiyecek bir kösede, bir 
gazete koleksiyonunu karıııtırırken, 
bu "fedaklrlık,. lan ıöyle bir he
saplıyayım dedim ve dehııetle yerim 
den fırladım. 

Roosevelt Amerikasmm, yüzde 
yüz muharip bir devlet vasfını al
dığı güne kadar kabul etmiı bu
lunduia fevkallde tahsisat bizlnı 
beşyuz yıllık blltçemlzi geçiyor. 

1939 sonbaharından 1942 inci yı
lın ilk gününe kadar geçen her harp 
gunu lngıliz lmparatorluğuna vasati 
12 milyon Sterling'e mal olmuı;tur. 
YliD.!, Turk dövizinin lehine en mü
sait bir hesap ile giınde 60 mllyon 
Turk lirası. Toparlak bir rakamla 
yılda on dôrt buçuk milyar. Hav11 
taarnızlarr nctkesınde yanmış yı
kılmıı olan Buyuk Britanya kasa
ba ve ıeh rlerınin, 1939 dan evvel 
yapılmıı olan ve bu harp esnasında 
batan zırhlı, kruvazör, torpido ve 
denizaltılarının, yine harpten evvel 
depolara istif edilip bu harp yılla
rında yüzer yüzer feda edilmi:J o
lan tayyare motôrlerinin muazzam 
hazineler değerinde olan kıymetlerı 
bu hesaba d hıl değildır. 
Fransanın, Bclçikanm, Holanda, 

Norveç, Lehistan, Çekoslovaky , 
Yugoslavya ve Yunanlstanm milli 
mlidafaa uğurunda yıllar ve yıllar 
boyunca sarfetmiı olduktan ınlly.ar 
ları ve dort günle dört ay arasında 
dayanabildikleri harplerden doı:an 
mllli zararlarını da unutmadıktttn 
sonra gozlerimlzi Almanyaya ve İ
talyaya Gevireblliru. 

** Rivayete bakılırsa Cermen baı-
kumandanlığı 1939 ile 1940 a 

raaında vasati olarak 20 - 25 bin 
uçak uçurabiliyordu ve emri altın· 
dakl pike hucum tayyarecilerinin 
sayısı beo binden aıatı değildi. 

Afır, hafif, sab't, müteharrik ,.,n 
binlerce top, on binlerce tank, kam 
yon, otomobil ve yilz binlerce afır, 
hafif makineli tüfek, milyonlarla 
silih ve süngü ile alllhlanmıı olan 
Alman orduları için aarfedilmiş yiık 
sek cehdi ıöyle bir duıünlinüz. Bi-

Çocuğun dudağı ve damağı yarık o
labilr. O vakit memeyi i ın:ı alıp 
ıütü çekemez •.. Ameliyat yaptırıp du 
dağı ve damaiı duzeltincey kadar 
anne ıiltunü sağarak çocu kaııkl:ı 
içirmek zaruri olur ... 

Böyle yarık dudak - bereket ver
sin - pek nid r olur. Fak t çocuk, 
vaktinden once do muş ol h"lir. V k 
tinde doğmuı olsa d pek h f f ol -
bilir. Bir müddet munt zam emd k
leri halde, bir kaç h::ıft sonra meme
yi alınca hemen bır kırt r. 

Böyle çocuklar, kendi h llerine 
bırakılırsa açlıktan telef olur gıd r 
ler. Haibuld onlan be 1 ek ç re 1 
bulununca p k la y a 1 r ve b u -
Jer. Onları y tmak iç n çek ıecC'k 
zahmet ve gb teri! cck s bır b 
gitmez. Zaten b r mUddet u ı n
ca, sonra çocuk k ndı kend ne me
mesini emme w e ah ır. 

En kolayı çocuğu yine ka ıkla b"s
Jemektlr. Anne slitu ü el yle - t bıı 
temiz ve kaynamış su ile yık nm 
bir fincan içerisine - s ar sonra onu 
- yine temiz ve k ynamış su ile yı
kanmı:ı - bir kahve kıı ı ıyle çocu un 
ağzına verir... Arad sır da çocuga 
memeyi vererek onu emme e alıştır
mak unutulmamalıdır. 

Bazt çocuklar da hiç zayıf olm:'I-

ÇENBERLİTAŞ Sinem 
10 Gündenberi Eşi Görülmemts Bir Muyaffaktyetle 
~evam Eden ve Kristian Söderbaum'ın Yarattığı 

BALIKÇI 1 KARiSi 
Emsalsiz Şaheseti Biiyük Arzu ve lsrarlar 
Üzere Yalnız Bir Hafta Dalıa Gösterilecektir. 

il • BiR KADIN YARATTIM 
Baş Rolde : LESLIE HOW ARD 

Baştan nihayete kadar ask macera/an 
lük8 ı e 3ergüzeşt filmi. 

lm 

.. Mr. ROO.rEYELT'in 
Tefrika N o. 15 

- Şu halde müsaade ediniz, aşa
ğıya Mis Hope'un yanma gideyim. 
Rastgel bir şeyler söyleyip onu geri 
göndereyim. Bu bir tecrübe olacak. 
Eğer Charlotte Hope beni tannnazsa 
bugünden itibaren Jlm Blake ölmu~ 
olac ktır, 

Doktor Grimsltaw gitmek üzere ka
pıyı açtı, Jim onu takip etti ve Char
lotte ile yüz )'ilze ıelmek için ~ağı
ya indi, 

KISIM IV. 
Yazan: Rita Jf'elman 

Bu tecrübeyi Charlotte üzerinde 
yapmak manasızdı. Muvaffak olup 
olmadığını anlamak için, bir çok 
kimyevi maddeleri bir tecrübe ttıpU
ne koyup netice almaya utraşanlar 
gibi, onun sadakatini, tedak4rhğtnı, 
anlayq kabiliyetini, bu işte tecrübe 
tahtası olarak kullanmak doğru de
lildir. Bu hareket her ikisi için de 
insafsızlık ve zulüm olacaktı. 

Charlotte Hope merdivenlerden bi
risinin inmekte oldufunu gördü. Bu 
adam kat'iyyen onun gormek için 
dua ett d m de ıldl. 

- Ben san toryomun tnüdürilyilm. 
Benl doktor Grlmshaw yoll dı. Birisi 
hakkttıda malQmat almak istiyormU$ 

sunuz?. 
- Evet, Blake isminde bir 

hakkında. Nevyo klu J m 
Onun doktor Grim h w'm 
sı olduğunu ve b r 
tedavisi altm d 
çok sebepler var. 

Yazan. ANTHONY ABBOT 

'(Arkaal var) 

( ŞEHiRDEN RÖPORTAJLAR l 
'----------------------------
8 i rd en bire Bastıran 

Kıs Karsısında .• 
' ' 

Lalıana lüks yemek oldu - Saka ile dost olmalı -
Bereket karısı /ıalime acıdı da.. - Galatasaraydan 

Harbiyeye 10 lira! - Fukaranın itibarı arttı 
- L han 25, prasa 

30 havuç 3c; 
kereviz 35, mayd 
noz dersen h ç yok 
Buna para mı y ta
şır? İn n d rph ıne 

,- Yazan '""\ 

' SAiD KESLER f 

da be' liraya sulh 
olduk da ben Har
biyeye bırakıver -
dı. 

Yazık paraya. 

gibi para ke se y ne &dırı tuketır. 
- Sen haline şukret. Sıun semt 

ucuzmuş. Evvelki gun "kı yeme 1-
dir, şoylc b beri ce bir kapuska Y 
pıp y yelırn ded k, kılo un eli ku
ruş verd k de yine l hna bul m,dık 

- Ekm k bol ya ona b k ım B -
reket uskumru imd d yetı tı Okk sı 
altmıı . Bır okka uskumru ıkı ovu 
dare ed yor. L hna k pu k ı luks 
yemek oldu ş md et, balık. fık r 
h rcı eyler. Yetmi i to 1 yıp bir ok 
ka p rzola aldın mı? Kokusu yed 
mahalle a ın kom u arm mm su

- yunu akıtıyor. Çoluk çocu n yü ti 
guluyor Tekir de memnun, Bobı d 

** - Evde bir dirhem su yok. Ter-
kos ke ildi sucul r "ıy 

su gelmiyor, yollar kar doldu,. d -
yorlar, ka: 'Ben b ylc bu lu yol
larda su taşıyamam, can cumlede'l 
z z , dedi. K r eritip içıyoruz. Do

kunur mu ac b ? 
- S na dokunnr mu bilmem amma, 

kese e dokunacağı muhakk k. Ter
kos kesilmedı, ~en n !<B.at donmuş ola
cak. Altmıı ki ıttan a'la ı tamır et
mezler. 

- V YYY. Ne yapacağız şlmdı? A
cab ısrt ak, ıı in• k ·nıa ıu f lln 
dok ek yola gelmez m der ınl 

- S kın ha.. Bu butun berb t c
d rsin. Olur ki kcnd kendıne ço -
lur de işlemeg b 1 O z a alt
mış k ıdı gozden çık maktan b -
k çare yok. 

- Şunun kestirmesi, a kayla dost 
olmanın yolunu bulalım de ene. 

** - Herife tam yarım saat yalvar-
dım, bır k pkara eller ne 

sarılıp şapur şupur öpm digim k ldı 

yine de bir av ç komür vermedi Be
reket kansına H 1 me acıdı: 

- Haydi 15 kuruş ve de san ev 
den bır kilo komur gctırey m dedı. 
İyi kadınmış do rusu .. 

- Çok s fsın. Ayol onl r k rı 
koca satışı boyle yapıyorlar DUk
k da k ur yok H k mu o-
dunu eve depo etm On be ten çu-
val çuval ko ur, okk ı dort kuruş 
t n çek çeki odun satıyor. 

- H her vermel ker t yı,. 
- Yel kayadan n alı ., H if ki-

taba el b ıp dilkkfnm k ı 

d k d r açtı mı akan a lar 

ka-

Ne kadarcık yol. 
Yuruyuverseydin .•. 

- Yuruyüverseydim amma beş 
k&ıt yerine doktora bclk de elli ka
ıt verirdim, çektiğim atn sızı da 

c b ... Malilm ya, lastik yok. Yalın
k t ayakkabı kar suyunu sünger gib 
çekıyor •. Kar suyu bu. içeri girıyor 
d ciğere kadar işliyor alim ilah .. 

** - Kar fıkaranın itibannı arttırdı. 
Yakası kürk paltolu beyler 

k hv ]ere doktildiıler. Beş saatıne 
ıki lıra günde! kle yalım yalım yal
vanp d m ar dı ar. 1ıslzlerln yuzü 

uldu • ilahi. 
- ltıb r da 15.f mı be. Biz m Se

remln ne on yıldır kırmızı araba ı:ı
lemiyordu Kar başlar baıl maz 
tramb y yolunun üstundc gelin gıb 
ıalınmıya başladılar. Balıkh nedeki 
çocuk! rı bır goreyd n. Gece donu te. 
Mu amba koltuklara bir kuruldular 
ki... Bıletç! de amma çiy adammış 
ha.. Bey zttta çocuklara asılmaz mı? 
İlle de ineceksiniz d ye Ne o? Tram
bayı balık kokutuyorlarmış. Bobsul 
beylerim rah tBJz oluyorlarmıı. O 
h nım evladlanrun burnuun hatırıuı 
için yenir nane mJ bu be?.. Oğl n
lar dayandılar, inmedılcr 

- Parası ile değ 1 mi, biz de mef
ki rabada gıderiz. R b tsız olurlar
sa beylerim, tomofile pin ınler, dediler 

** Kar birdenbire bastırdı, ıafil av-
landık. Tedarıkli d vranılsa 

bu kadar sıkıntı olm z, kann biraz 
da zevki çıkarılırdı. Sebzeler, bos
tanlarda k raı buza gömulıi kaldı 
Zerzevatçılar raflarda donmuş seb
zeleri tutturabıld klerlne sattılar. 
Terkos H tleri dondu, bir çok yer
lerde borular pati dı. Şoforler al:ı
b ldıklerinc insa{11zlık yı ptılar En 
in aUıaı hakkından bir lira fazla al
madan yerınden kmııldamadı. Tram
vay ıd resi btiıbUtun beceriksiz çık
tı. Arabacılar bir arab ya dort, sı
ra ma göre altı bcyg r baflıyarak a
r balarını işlettiler ha kın eıy sını. 
fmnl nn ununu taşıdılar da, tram
vay ıd resı kend tuzunu bile taşıya
madı Çok şukur dun lodos İmdad 
yet ti yoUardak kari r erid , h Jk 
b raz r hat yuruyeb idi. Fakat tram
vay servislerini duzeltemediler Har
b ye - Aksaray tramvayları Yed ku
leye Kurtuluı; - Beyazıt tramv ylan 
Topk pıya, Maçka tramvaylan Edır
nek p ya, Topkapı tramvaylan raı
gelc her tarafa işlemeğc devam et
tıler. Bu i ley şte de intizam yoktu 
Klih yanm saatte bir, klh kırk beı 
dak k da bir 

Bu karda, · kı,ta en iyi ıervia :va
P n mezbaha idaresiyle, deilrmenler 
ve fırınlar oldu Halk bol bol ekmek 
ve et buldu. Balık da imdada yetı
ıınce açlık korkusu kalmadı. Eger ko 
m r bulmak da milmkün olsaydı he
men hemen bu kıştan tramv y yolcula 
rmd n ba ka kimseler ı kiyet etmezdi --======:-c=:================== ---· .. Cuma 

Akşamı 
Zengin ve muh em m z n n... Emsalsiz lilks 

m bir mevzuda olan 

.. ___ , 
Sinema

sında 
ihtııam.. Ve mu-

VATAN ve AŞK 
CMARIA • ILONA > 

devrind i Avusturya - M carlstan •. 
uy ndır n heyec nlı vakalar Velhasıl 
rol e: Yıldızl r yılfiltt •• 

PAULA WESSEL Y 
Bu C'um mı a t 8 30 da 

Ekmeği 

Tartıp Satmalı 
Yazan: ULUNAY 

Dün gazetelerden birinde .. hılel 
ekmek satan,. bir fırıncının biı 

ay hapse mahkılm olduğunu okudum 
Hileli ekmek, b zım nedense bit 

turlu duzeltemediğiınlz acayip bir 
meseledir. Bunu ır>n haftalar ı:arfındı 
fırınların önunde gorduğumuz kala· 
balıktan ilham alarak yazıyonu:. 
zannedılmesın Bütün dunya ıılerı -
nın çığırındaiı çıktığı bır zamanda 
b zde de böyl~ ufu tefek intizam· 
sızlık serpıntls olabilır Gazetelerın 
dedıği gibi halk ufak bir endişeye 
kapılarak iki uç ıtUnluk elrmciı b r
den almağa kalkmc• tab·ııtıyle biı 
tökesleme hlsıl oluyor, b şka mem
leketlerin duı'umlarını ıtoz onüne ce· 
tJrlnce böyle irızaları büyultmeği 
doğru bulmuyorum Benım bahset • 
mck istedııum cıhct ekmek meseleın· 
de yapılabilecek bileyı önlemektır. 

Asıl itina edılecek nokta budur. Yok· 
u hılc yapmaiı ıözune alan bir fı
rıncının b r ay h pse mahkQm olma• 
sı hiç bir ıey ifade etnıez; çünkü a· 
dının yanın hilekirlı.k damcasmı 
vurdı.ırmığa rarı olan bir esnaf ıı:ıı 
minevı lekesml yültlenmcğe katlar.
mııı demektir. On bır degıl bır çolr 
aylık hapıs cezaları bile Karakıılalr 
suyu gibi hafı{ celir. 

B r ay hapse yırmi Ura para ce
zuma mahkUm cdılcn fınncı, ekmelr 
ununa yuzde beıı nisbetinde çavdar 
karııtınnıı. Bu ll.il·nln belk zıumo
Jundugu kadar kolaylıkla önune ce
ç lemez. Fakat bir ekmek hıleai var .. 
dır kl bunu onlemek gayet b •ittir, 
Bızde ekmek tartı ile değil, tane :ıı 
satılıyor. Her ekmegin ıtibnrf bir &• 
ğırlığı vardır. Meseli. bugtin fınn -
dan alınan bir ekmeğın 950 ~am 
olması lizımdır. Elımue aldılımıs 
o hamur hacminin bu afırlıkta old11· 
tunu d 1 ile ikrar ve kalp ile taad"1ı 

ediyoruz. Faka• ncııb bu, böylr mi
dir? Hıç bırımizın ceb nde portat!f 
bir teraz yoktur. Ekmeği fırından •• 
hp ko e baıımdaki bakkalda tarttt• 
ran meraklı da pek azdır. Evvelden.. 
berı böyle cözü kapalı alınan ekme• 
lerin bu ağırlıkta olduklarına bı 
şuphe etbrccek bir çok ıcraata tah ı 
olurduk. Mesela bırdenbıre fırınlaı 
basılır o zamanlar "komisyon çavuııa,. 
deıulen belediye memurları ekmek ~ 
lerl tarlar, eksik vezinlileri müsade
re ederdi. Halbuki bu gibi güçlük· 
lenn önUne geçmek için ekmeiı tartı 
ile sattırmak kUı 1dı. Ekmek alaa 
muııterı fınna müracaat eder ve n• 
rım kilo, bir kilo velhasıl lhtıyacı 
olduğu kad r ekmeil alab lir, Bun• 
o zamanı r y pmadıfımıza ıtatmaını 
fakat şımdi yapamadıiımıza hayret 
edenm. 

Bu suretle hamurklrlan hacma 
uygun sı1ı:letlcrde ekmek yapmak ma• 
haretindcn, o liızurnsuz hünerden kuı 
tarmış ol catız. Fırınlar mi1ften,,. 
kesıp, tartıp verecek olduktan so~ 
ıst dıklerf bUyuklukte ekmek çıkar· 
makta hurdurler 

Butün dıınya ekmeği "lüks olma
mak şartiyie., tanı ilt- satar, B zinı 
bu kaıden n dısınd:ı kalmamıırın '°" 
bcblnl çocukluğumd nberi yinl cilt 
senedcnberi anhyamadım. 

Mesele duşunülecek delil, derhal 
tatbık edilecek kadar önemlidir. 

T E $ EK K UR 
Merhum OSMAN MURTEZA 

SEYNUR un refikası, Seha Çelebi 
S ynur, Selim Osman Seynur, Nev. 
de Rif t Edln'in anneleri, avuk t J3a7 
Hıkm t Süleyman Gilvenç, Mahmut 
Hamdi Güvenç ve B yan KAmile 
doktor Ş dl Ergin'in hemıııreleriı Ri
f t Ed n'ın kain valide i, Kurmay Al
bıcy A ıtni Aynagöı., Rasım Çeleb18Jl 
ve D. D. yolları haruket milfettili 
Fıkret &eynur'un yeugelerl: 
Bayan FATl\!A OSMAN Seynu 
28-12-941 gecesi Allahın rahmetine 
kııvusmuştur. Cenazesi kendilinl ee
venlerin, akraba ve taallOkatından 
milteşekkil büyük bir kalabahtın ltü
rakıyle 31 İlkkanun 1941 tarihinde 
kaldırılmııı ve Teşvıkiye camii şerifın
de namazı kllındıktan sonra $f$ll ı..
rl mezarlığında aıle kabnne deb\e
d lm t r. Bu vesile ile merhumun a
ıl cenazeye lştırak etmek, uzaktan 
telgraf veya mektupla taziye lQttuıı

da bulunmak, ç çek göndermek tevec
cühünde bulunanlara f(lkranlannı 

takdıml ıazetemizden rica etmiştir, 

lbrahim Öz ür ve Ateş Böcekleri'nin CENAZE MERASİMi - DilnkQ aa-
... .. K 0 N s E R 1 4 ynnızda lrt h llni teessürle haber ver-
.._ .. - diğlmlz, Kerim ve Mustafa Mlllr'Uı 

valdesi ve Necip Fazıl Ktsa'kürek'in 
büyük valdestne ait cenaze buıün saat 
10,SO da Cıhancırde, Cihanair cad
desi Tavukuçmaz yokuşu Egemen ı
partımanmdaki dairesındcn kaldınla

rak Kabatat tskelesınden h•reket e
decek husus! vapurla Beylerbeyine 
göt r lecek ve oradaki mezarlıja ct.f
nedUecekUr. 

, ....................................... ... 
1 
L , 

azisini Unutan Kadır 1 ,, 
Haf tanın, Senenin Değil ....... 

lsta.nbul Sinemacılık Aleminin REKORU 

o G 
MELEK Sinemasın.da 
Daha Bir Hafta Temdit Edilmiıtlr 

En Büyük ve Müstesnfl Şaheaeri Siz de 
MUHAKKAK GÖRMELiSiN iZ. 

Aylard nberı beklenen film 

REBEKA 

•••••••••••••••••••••••• 
ŞEHiR t i \' A 1 KOSU 

DRAM ııtlSIU So alıf&lll aaat aut da 
O K ADIN 

KOMEDi ıuıuu Bu ........... , 20 •• da 
O Y UN ıc;ıND• O Y UN 

Boctııı aaat \4 de C O C U il O Y U il U 

•••••••••••••••••••••••• 
61- Pek Yakında --.. 

Mevalmln on lıDyUk fllMI 

BACK STREET 
Baş Rollerde : 

C HARLES BOYER 
VE 

Margarı~t Sullavan 
._. M , 



.. 7 - 1 - 94% 

. İLE SABAH, OGLE ve AKŞAM KAŞELERİ: BAŞ DİŞ NEZLE GRİP ROMATİZMA 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız y E B ÜT Ü N A G Rı LA R 1 1

D E R Hı A L K E S ER . 
Sihhiye Vekaletinin ruhsatım haimir. İcabında günde 3 kaşe a1mabnir • 

SOLDAN SAGA: l - Yaral.,.,cı alet -
Dıuna..m ,.ımtı )'et 2 - Bır UYI - Evin 
Gata 1 - Bırnota- Iırlr: Yenr - Ilır nota 
4 - Bir im lam.1 5 - Ters: hpaııyada bır 
aara7 6 - Bir ırtln 7 - Erkek - Un! &a• 
hlbl 1 - Bir erkelı: bml - Tera: etmekten 
flil 1 - Cu7AA eder - Ten Bil' Anupa 
aclıri. 

UKATRDA1' ASAGiı - ı Rababat l51'11· 
.. - DiYaa ellrlerlndc colı: ııecen bir saz -
2 - Bir erkek adı - Ten: Kudurmllktaıı 
emir 1 - Bir DOta - Bir harfi ılefiılrse: 
~amara olur 4 - DaYUdun lr:lıabt 5 - Bo
daınalı:tan fili 6 - Kemi7et 7 - lalın -
Aleni olarak 1 - ePncercnln cerccveaıac t.a· 
lı;ılu - Bir tarlı: 7emcli 9 - Emreden -
/l'era: Bir erlr:elı: iaml 

DU:NKU BULMACA - SOLDAN SACA: 
!ı - Ballne - Re 2 - Adal! - Leı S -
-.-••4-AH-ml-AISRe
S-.. 1 - UI - Tam 7 - Ten: alı: -
At - T .. : Blı: 1 - At- inek 1 - Yel· ...... 

YVXAJU>A• AIAGI: l - Beka,.. - ~ 
ı - ... - ,......, Btk 1 - Lala - La 
4 - lllı - lıl - • S - Ten: la - llıll· 
• • - :1'1ı1 - T• 7 - La - At -Ter 
ü•-•-~a1ı:ııı:.eıe-

Dr. İHSAN SAMİ 
BAKTERİYOLOJİ 

LAllORATUARI 
Unmm! lcan tahlilAb, frengi 

nolctal nazanndan (Wuserman 
ft Jtabıı teamilllerf) kan ldlrey
ntı lll71bnam. Tifo ve ıntma 
butahkları teşhisi, idrar, cera
hat, balpm, kazurat ve su tah
IDAtı. Oltra mlkroskopJ. hususi 
qdar 1atDızan, kanda tıre, ,e
ker, lDorOr, Xollesterin mlktar-
Jarmm ta7tn!. 
Dlvanyolu No. t11, Tel: 20981 

FRENGi 
VE 

lleleoluklufuM 
tutulmamak içbı 

EN lvt ILA.ç: 

PROTEJIN dlr 

lter !'.ua11ede 50 Kr. Sabbr 

.,.,,._ Qçandl sulh hukuk hAldm
Qlndm - 94112238: Vasil Levert 
cıi1u ftldll avukat Anastaa Evyenidis 
ve ~pirim tarafmdan .Balıklı has 
tan..a Basan Tahain Parsina ve aaıre 
alQblerbıe açt1an iza1eyi FJYU dava
smm muhakemesinde dava edilenler
~ Pmıcaltı Osmanbe7 Şat.ak sokak 
"7dm apertmıamnm 11 No. sonda 
makim A.meqa ve Oran.iyanm ika
~ meçhul bulundufundan 
ıüıp wçbDe llAn tebligat lcraaına 
bnır ftrilmJI ve muhakeme gllnQ 
o1m D-1-M2 ıGni1 aaat 9,30 mahke 
m.da ba:ı:r lınbmrnatan ft78 bir ve
tdl lllladmmelmi aksi takdirde da
:v.. avaplarmda 16ı1llecetı daveti
n -1mmma kaim olmak ilzere 15 

- mıDddetle ilin olunur. 

KATIP - Traa-. ..,,nı Hferfode.n alıılı
ba Ut ~ tolllr ehU,.etnamerni 1ı:a,.. 
1ıatd& 'l'ealabıl alacelımdan eaklaiam bOk· 
... ~ Yelr:up oflu Ali 

Oııman Enaa 

Antalya Orman Çevirge Müdürlüğünden 
1 - Antalya vilA,..tlnhı GOndolJnUI lıcazamıa ballı hudutlan şart

namede yazılı "Karadere Karpuz,. Devlet onnanmdan 4677 gayri mamıll 
metreküp çam alacı bir ııene içinde .;ıkan:lmak f1zere 24.12.941 tarihin
den itibaren 20 l(ln mücİdetle ft kapab zarf W1Uli7le satışa çıkarılmıştır. 

2 - Arttmna 13.1.942 tarihbıe müaadif Sah günü saat 15 de .An-
talya orman çevirse müdOrUltü binadnda ;yapılacaktır. 

3 - Camm beher ıa7ri mamdl metreküpO 490 kuruştur_ 

4 .-. Muvakkat tıemlgt\ ltl' liri it> ~. 
5 ...:.. Şartnallld 'ft 'tnukaveJename proJelerf Ankarada Orman Omam 

lllOdOrHltü ve Antal7a Orman Cevtrıe IMdOrlGIOnde g6r0lebllir. 
8 - İsteklilerin TiCU'll Oııl.- -'k•Je birlikte lll.1.942 a(lnQ mu
~ saatten bJr aat evvel teklif zarflari7le .ihale komlayoouna mnra-
caatıan. (8) 

Türkiye Cümhuriyeff 

ZİRAAT BANKASI 
XurulU§ Tarihi: 1888, - Sermayeli: 100,000,000 Tilrk Lirası, Şube ve 

Ajana adedi : 285 

Zind '" Ticari her nevi banka muameleleri. 
'Para bhiktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyoı 

LJraat Bankasmda kumbaralı ve Dıbarsız tasarruf hesaplarmda en 
az 50 Lirası bulunanlara leDede 4 defa çeklJece!r kur'a ile aşajıdaki 
pl.Ana göre Ikram{7e datrtdacaktır : 

4 adet 1,000 Ll1'81ık 4,000 Llnı 1100 adet 
4 • 600 • 1,000 • 120 • 
4 • HO ,. 1,000 " 180 • 

4Q • 100 • 4.000 • 

IO Liralık 1.000 Ura· 
4Q .. 4,800 .. 
20 • 1.200 • 

DiKKAT: Besaplarmdald paralar bir 9eQe içinde 50 IJradan aptı 
cHlşn.lyenlere lkraml7e çıJrtıtı takdirde lJ' 20 tulaaf71e verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa 11 Eyl61, 11 Birinciklnan, 11 Mart ve 

11 Buinn tuihlerinde çekilecektir. 

.. ~~ ............................................... ~ 
Devlet Deniz Yolları lıtetme idaresi ilanları 

7 lkincikanundan 11 lkincikanuna (Dahil) Kadar 
Muhtelif Hatlara Kalkacak Vapurların İsimleri ve 
Kalkış Gün ve Saatleri ve Kalkacakla.n Rıhtımlar 

ı<aradenlz hattına 

Bartın hattına 

8-1-942 Perşembe postaS1 yaptlmıyacaktır, 
Cumartesi 18.00 de (An afarta) Sirkeci nhtı
mmdan, 
NOT: İş'an ahire kadar haftada bir posta 7a
ptlacaktrr ve bu posta İneboluya kadar glde
cekUr, 
Çarşamba ve Perşembe Ye Cuma 18.00 da 
(Marakaz), Cumartesi 14.00 de (Trak) ve Pa
zar 9.50 de (Marakaz). Galata nhtımmdan. 
Çarşamba ve Cuma 8.15 tıe (Trnk). GJllata 
nhtuntndan, aynca Çarşamba ve Cumartesi 
20.00 de ("Ülgen) TophAne nhtımmdan. 
Cuma 19.00 da (Bursa). Tophane nhtımmdan . 
Çarşamba 12.00 de (Mersin). Sirkeci ı1htnnm-
dan • 
Pa~r 13.00 de (İT.mir). Galata rıhbmmdan. 
NOT: Gidiş ve dönüşte Gelibolu ve Çanakka
leye uğrayacakttr. 

İş'arı ahire kadar İzmit 'ft İm1'oz postalan 78-
pılmıyacakttr. A7Valik postam haftada btr 78-
pılacaktır. Bir hatta CapPJnba .ano kalkacak 
posta A:JValıkten dönecek ve mateaklp hatta 
Cumartesi günü kalkacak posta lmı.irden döne
cektir. 

N O T : Vapur •ferlert ltakkında iter tDrlD 11talOmat qalıda 

telefon numarala" yuıh aoentele rl11tlzclet1 llNftllelllr: 
Galata Baı Acentellll - Galata "hbmı. Llmanlar UmuM 

MGdQ.rlDOD blnuf albnda 
Galata lube • - Galata rıhtfmı Mıntaka LllnH 

Relıllll bina• albnda 40111 
Sirkeci • - 81rkecL Yolcu Salonu 2274" ._ ________________ W---~I' 

Beden Terbiyesi 

lstanbul Bölgesi 

Umum Müdürliijü 
1 

Baıkanhğından : 

Pazarlllda inşaat llCinı 
A - Kapalı zart usuttı De 5.1.1942 de Dıale91 mukarrer 14_, lira il 

kuruş keşif bedelli Beykoz Gençlik kulilbü l.nşaatma talip zuhur etme
diğinden pazarlık suretiyle yaptırtlmasma karar verilmiştir. 

B - Pazarlık 17.1.1942 Cumartesi günü saat 11 de Taksimde Sıra 
servilerde İstanbul bölgesi binasında toplanacak husual Jı:omiqond.a 78-
pılacaktır. 

c - Bu iee alt fenni evrak ve proje her gQn '15 Jı:uruf mukabilinde 
bmge muhasebe servisinden almabllir. 

D - İsteklilerin en u bir taahhütte 10,000 Urabk 7'!'fti ve m01ta
kı1 bir bina işi yaptıklarma dair İstanbul vll17etinden ihale rününden 
asgari Qç gün evvel müracaatla alacaktan ehliyet kAtıdı ile 1124 Ura 78 
kuruşluk teminat akçesi ve 1941 yılına alt Ticaret Odası vesikası Ue 
birlikte tekliflerini yukarda 7erl ve saati 7azıb aünde toplanacak. komla-
7ona rcıprnalan lilzumu IJAn olunur. (112) 

lktısat Vekciletinclen ~ 
İzmir vllAyetinin merkez kazasına batlı Cuuıaovaaı nahiyesinin Sandı 

köyünde bulunan Lin7lt madeninin lmt:l.yazı İcra Vekilleri Hf(YetinP.ı 
11 11.941 tarihli ve 2/18808 numaralt kararfyle ve 99 7tl müddetle mO
tehanisi profesör kimYaıer Mustafa Hakkı Nalçacı uhdesine ihale ldlm
mışta. ( ?08) 

Oniversite A. E. P. 
Kadm ve dolum kHnlllne 7aptıı1lacak 10'151 Ura muhammen be

delli tahta eP"a 22.1.1942 ~embe günO saat 15 ~ rekt6rlilkte kapalı 
zarfla ihale edilecektir. 

Zartlarmsaat H te reldörlQle verilmesi llzundır. Liste w prtname 
rektörlükte görülür. (8'1) 

M. M. Y. Hava Müsteıar.....-: 
Ban MOsıeearblı teknik tabm'U lefD cııeomobD ft trütlr peldntela 

ve meydan ve yol 1Naatına nkıf 111tı11ara D\tl7ac nrchr 
Verilecek llcret mlktarlan yapılacak imtihanla~~ 

a6re 50 - 120 Un arumdadtr TaüpJerlD dileklai De Raft llOdelU'-
ııtma mOracaatlan cnun f11$) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• laca ballama71 dOfOndOm. Bavlamuı 
Dıtiplall içimi titretiyordu. Tamam1Yle 
l(,aybolmak llmn ıeldıtt, burada ol
dutumun farkına vanlmamaaı icap 
ettllhü, daha enud1eW IQ170l'dUm. 

rw bir trırblı7a mmr ekmeli iKi Gt!NLt!K HiKAYE 
,.. pe7ldr k07DlUlt ld1çük bJr 

blıknıc J'Olurt alm..U. Ben de balta
,. -zladım. Ormana girdik, Alae
.... fmldalvm. cah1arm araa!Pda 
~ pe87e dotru gldb'orduk.. NASIL CESUR OLDUM? 

Dpe1derden biri -Karabat- de bi
~ beraber ıell7ordu. T~e 
..,_ 6rı0mden 70ri17orlardl. Bal
ta WQllO@U çökertecek gibi ağırlq
...... Arada bir tarkma varmadan 
.. .., • .,., teyzemin lApçmlarma ba-

•••••••••••••••••••••••• Yazan: lsmail Kemalettin •••••••••••••••• 
mattan korkarak, alçak .esle 80l'dum: 

- Neden tuyıryu ba kadar uzakta 
;yaptınız teyze!. 

- Uzak mı? Yok canan. Bira ara-

XOçOlı: bir kubbe gibi kapalı ve 7U
mupk duru7ordu. ötesinde berisinde 
kırmızı. &6ıbebekleri 7UJftulup açıll-

7Cll'du. ~ ~ OçQncilaQDde bQmı cevır
medm: lık... Glzll 78kf1on,ız, Ormancüar g6- - Bakı bur ,erJett nasıl açdm11, 

- Re oh:ocınun! Dl7e 90l'Chı. rOrse ceza 7azar. KU7tu 7f!!r IAzm. dedi, Jtenanla duran küreklerden bi-
- Hiçi Dedim. Zavallı 9eSim tam- rlnl aldı. açılan 7erleri toprakla ör-

..._,..ı.a.ı Bir yerde sa 7lltal ıenlillJıor, ça- terken devam etti: 
lir bUde .--. kıllar ve ince kumlar, :yıldız alaca-

Tekrar ormanı h.l.uettbn. Yaprakla- aında parlnrordu. T--•-- buarak kar - Gece arada bir bakarsın. B6yle 
n, .-lef! ve karanlıii71e bana karlı v .._ • 
dOpnanca bir ,eyler hazırlryomıUI gi- şrya aeçttt, Derenin Mest nlerden, afet a6rilnen yerler olursa biraz top-
lııl Jrtmıldanryordu. insanlardan ve lf1klardan bOsbOttln rak at. Ama şurada, yapraklarla ka-

Bir dere içine indik. Teyzem: uzak, 7almzbla ve kor~ bOM>QtQn rqbnbnJI toprak vardır, onunla ör-
- Kasımda, cakır ineli canavar ba- 7&kmdı. :n:-::::rn >'olu kendi baama 

rada puçalacb. dedi. çakv inek iyi Çalılar aıklatm..U. yazame stırll- - Bllm-
dt verirdi ama akpm döome,-l aev- n67or, omuzuma ve balta7a takılı- -. 
anemi. G&ıllnü burada 7aı1 yarıya i 
pen1tuımıl buldu enişten yorlardı. - Ben aeUr, sen! alır!m. Enlsten n 

tnce bir patikadan der~ bo71111u ta- Nihayet t.e)"zem b r çah 7'1'Dmı l(lç burada ;yatak 7eri olacak. İşte eski 
ediyorduk Dtzlerlm tuhaf bir Hlkle arala71DCa kömür ku,-uau 16- 1'81DÇ! da alaçta asılı. ü,nrseo üstü-
~ ~ Blrı.oe dU1\11'• ründQ. ae çek.. 

ye,um J'l!ftlek çıkını ile, yoturt 
çanatmı ~re bırakarak gitti . 

Arcık aealerlni bir müddet dinledim. 
Kömür Jru7usu. ince ve müatehzi 1:1-

ttrdılarla için için 78nt7ordu. Etrafa 
ve gök 7(lzQne bakm•78 cesaret ede
mede11 oldutum yerde dimdik duru
yordum. İçimden. atlamak, batınnalı:ı 
teyzenıtn arkasından kOllDak arzulan 
geliyordu, 

Birdenbire ekmek eıkınmm ;yanmda 
bir hareket oldu. Stçradmı, Dlz1me 
dayadılmı balta :yere dillttl. 

Karabaf teyzemle beraber gltme
mişt.l. Çömelerek bqmı QQama78 
başladım. Kulaklarmdan tutup çek
tim, ot 7atajm yanma ıötOrdilm. Ke
nara oturdum Karabaş da tldecek 
diye ödüm ıu;1JU7ordu. Bir ıeyle a-

Aklıma ekmek clklm pJdi. Derhal 
açtım. "Karab., lftmeslnl" db'e kO
çük kileük lokmalar verml,e bafla
dlln. Hopma li.mesi lçbl etmek par
çalarmm llstOne pe7Dlr k07U70rdum 

Karnı do71111ca a6zlerini 7'1111&rak, 
bqmJ 6n 1178klarmm aruma 781'1et
tirdi. 

Ben de ll;1UJDUIUID. 

** 
U)'8Qdıtım aman IÜJlflf dolm\ll-

tu. Jtarabat ortada yoktu. K6-
m0r ~ daha kQeQk, daha ebem
ml7etslz, pba aak1D lllk'Onüyordu, 

Kor~ bir IU!ll8 bl-"lm.ıtotktu-
tum zamanlar kendimden bu kader 
pddetle utanmamlfbm. 

Orman. ıece ft 181nlz1* baa ide 
bir fe7 78pemımqtl. 

i< 
O gecedenberi. kadmlar da dahD 

o1dutu halde, lalç bir IQ'den kork
DN70rwn. 

TÜRKiYE iŞ 
Küçük Tasamıf Hesaplan 1942 ikramiye PIAm 

&elideler: ı Şubaı. • MaJJ& a Atustoa. ı lklncttepUr 
tarfhterinde npıhT . 

1942 ikramiyeleri 

ı adet 2000 liralık~ Lln 1 
ı • ıooo • ~ooo- • 
1 • 750 • -ısoo- • 
ı • aoo • -1soo- • 

10 - l5t. --t&M- • 

fO adet 100 lfraHk-4000- Ltn 

50 • 60 • ZIOO.- • 
100 • 26 • -aooo.r- • 
200 - 10 -tOOO.- • 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye Konulan lı: 

1 - Manisa .u itleri OçOndl ~be mOdOrlotO mmtak.. dalifUnde 
Marmara ı~Hü ııeddftt ile Gediz "1ehrt ve beileme kanaliyle bofaltma 
kanalı araamda takriben 11500 cın Oç bin bet 70% hektar pnltllllade1d 
arazinin Nlnn.li febekfl8ine moatenlt teni~ münhanili barftaar De lllnal 
veraanmdan sularmı bu arazf.Fe uıtan Kemer. Cerkes. PoJraz. Bı:l ko-ı 
falı. Çapaçlf ,,. Adata derelerinin eeiitvart bartfalarmin almm.. 111 
mubammen k9'it bedeli vahidi ft,at t!luı Gzerlnden 40500 Unıdlr. 

2 - Zblltme 18.1.942 tarihine rutıryan Cume ırana .. t 11 de An
~ancla au itleri retalllf bmam lcfnde toplanan su ebiltnl• ~a. 
ndısında kapaU zart usull7le 791>1lacaktır. 

1 - İstekliler. ebiltme urtnamest mukavele projesi. ~ 
itleri pnel sartnaınesi. umumt IU ıaıert tennt sartnamesi71e bUlllll ve 
fenni 1&rbıamelert ve projeleri 2 Un OS kurut mukabDinde aa lllert ret.. 
llllnden alabilirler, 

f - Ekstltm9'9 ~Dmek lel1l tateklDertn IOS? Ura IO ~ 
munklcat teminat verm.-t ve eksiltmenin 78pılacatı ıtınden .., .. ao 
.an evvel ellerinde bulunan en u IOOO bektarldt bir arulnln 'füeo.. 
metrelik harttaınru muvaffak1Yetle ,.pm• oldutuna dair vıeıdb De blr
Uktıe bir dtleltee Ot! Nafia VekAletlne mOncaat edeHk ba ... m.absua 
o1mft tızer. vesika almalan ne 'JU ve.ika,, lbraz etlllelerf sark. 

Bu mOddet içinde vealka talebinde bulunm1Yanlar eU1ltmQ9 llU• 
raJı: edemezler • 

ı - tateklflerln teklif meırtupla"n• Ddnef maddede ~ IUtten 
bir aaat ""1fne kadar m• lflert retauttne makbuz mukabilinde verme
lerl llzımdır. 

Pestada olan pcilı:meler kabul edilme&. (9494 - 1111'0 

Bel .. ve 
SotUJm' §lddetle devam edl7m. Bll'OOlr abonelerimizin aaatlerl clQn

dan pa~ aaatlerfni dondan korumalı: lçtn tedbir almalan tozumunu 
~ bir Jı:~ daba hatırlatırız. (41) 

lstanbul Fiyat t.iiirakclİMt komisyonur-"an 
Butda7 konuna ftl'llalnin kaldırtlmUI dola)'!l{7le (950) ınimJık ve 

1' fO ril~W ekmek fb"atınin 15 kuruı 50 aantlm ve francala kilo fi"tmm da 25 kmUI 50 aantlm olarak t.bit edlldill llln olunur, (UI) 

Sahip ve netrlyat ...... : Halil L•tft DöTdtl.-eiL 
Gueteeilik ve Mfdyat T. L. Ş. ON matbuaı 


