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izin mezuniy ti 
Dr R. Saydam Mersine 

hareket etti 

Japonyanın j 
gayeleri 

•• o ••• o • d 

1 - Çin nizamının ihldl 
edilmesini bertaraf 
etmek; 

2 - lktuadt abluk agı 
kaldı,.mak; 

3 -Avrupa harbinin 
Uzakşa,.ka g ayı l -
masına mani olmak JV/illi ~ej Başvekilin yı Çan Kay Şek 

mu fare kat İnden e V Ve f DemokrasilerinJaponyaya 

Ba~vekile vekalet edecek olan 
Hariciye Vekill Şükrü Saracoğlu 

Ba şvek ·i le 
----~..:;._____________ 

Saracoğlu 

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

mezuniyetle bugün Şl'hrİTizılen ay
ı ılırn Baş' ('kil Dı·. Refik Saydama 
avdPtlerine kadar Hariciye Vekili 
Şükrü Sarıı~·oğluııun vekillet etmesi 
yüksek hısdika iktiran etmiştir. 

Günün yazısı ........ ······· ........ . 
Japonya 

Amerika 

kendisile istasyonda görüştü 

lhtUAfının Dün mezuniyetini geçİn:nek üıere Menine hareket eden 

mUzmln •ekll 1 ı'nkara, 17 ~ek.ilimiz DoktOI' Refik Saydam 
' (A.A.) - Baı,vekil 1 Vekilleri, C. H. Partisi ~nel Sek-

derhal harp ılAn 
etmesini istiyor 

Tokyo, 17 (A.A.) _ Başvekil Ge
neral Tojo, Ayan Meclisinde Japon 
ve Amerikan münasebetleri hakkında 
yaptığı beyanatta, Japonya l.le Ame
rika arasında yapılan müıakerelerin 
lleticesinJ kestirmek güç olac:ığmı 

soylemiş ve sözlerine ıöyle deva!'O 
etmiştir: 1 

Va~ingtonla müza'kerelere tekrar 
başlamakla Japonya şu mak~atları 
gütmüştür: 

1 - Çin nizamının iiçüncil bir 
devlet tarafından ihlal edilmesi le· ı 
şebbüslerini bertaraf etmek. 

2 - Yabancı devletlerin Juponya· 
ya karşı giriştikleri, mesela ekono· 
mik abluka gibi düşmanca hareket· 
leri tasfiye etmek ve normal ekono
mik münasebetleri yeniden kurmak. 

3 - Avrupa harbinin Uzakşark:ı. 
yayılmasına her tiirlü '1a!lıt11larla 
mifni "h ..... ~l-

Kırı.mcJa alınan . . 
esır sayısı 

101 bini buldu 
J aponya • Amerika münase. Doktor Refik Saydam mezunıyetle- reteri ve Parti Umumi Merkez He

bah en had devresine gir. rini geçirmek üzere yanlaı,nda Hu- yeti azalan, Partı Meclis Grupu ve 
mi~ gibi görünüyor. Telgraflann susi Kalem Müdürleri ve yaverlel'İ Müstakil Grup Reisi ve azaları, eski 
her gün tebliğ ettikleri haberler, olduğu halde bugün saat 18'.20 de Milli Müdafaa, Münakalat ve İktısat 
iki büyük memleket arasında har- hususi bir trenle Mersine gllmişler- Vekilleri, Mebuslar, Devlet Şurnsı, 

bin nihayet patlamak üzere oldu- dir. D~vanı Muhasebat ve Temyiz Mah· Kerç şehri ve limanı 
ğu hissini veriyor. Ba~,vekilimizi uğurlamak üzeri.'! gar kemesi Reis.lerile Temyiz Baş Müd-

Maamafih bütün zavahire rağ. nıera;inı salonunda İcra Vckillel'i deıumuınhı, Cümhurreislıği Umumi d Ün i Ş gaf e d i f d i 
ınen, Amerikamn Japonyaya ve Heyeti iizalarile, B. l1.. Meclis Reis (Devamı sayfa 3, sütun 3 de) _ 

Yahut Japonyanın Amerikaya BERLİN 17 (A.A.) 
açık ve kati surette harp ilanına ş e · Alman orduları Başkumandan 
kalkıtabileceklerine manm!lk ha- p r e n s e s 1 v ek aA r lığının tebliği: 
la biraz güçtür. Çünkü her iki ta- Alman ve Rumen kuvvetleri 
rafın siyaset adanılan veya ga. bazı şiddetü muharebeleyden son 

zeteleri ne derlerse desinler, bir • s a h n e d e ra . Kerç şehir ve limanını zaptet. 
lc:ere Amerika ile Japonya ara· y 1 n e mislerdir. Kırım yarımadasının 
•ında. iki memleketi candan teb- do~u kısmı şimdi tamamen elı-
dit eden bi.İb'ük ihtilaf mevzularl mizde bulunmaktadır. Kırımda. 
Yoktur. vaıı·desi Prenses Nevcivanın vasiyetinin ki tak.ip ve yarma hareketi esna-

Saniyen bugÜn Amerika res• smda alınan esirler bu arada 1O1 
men def.ise bile fiilen Almanya l" • • hke •• t tt" bin 600 kişiye yükselmişlir. 
ile haliharpte gibidir. Japonyanın İpfa l lÇlD ma -~eye muracaa e I Düsman hra muharebelerinCle 
da neredeyse ya Rusya ile veY:" _ . . . uğrad~ğı kanlı zayiattan maada. 
İngiltere ile harbe girişmesi ihti- Geçenlerde vefat eden ':'e bır~ktı~ı ı valıdesı Preıısesın z:vci Feridun Pa- Kerç boğazı yolile kuvvetlerini 
nıa)j vardır. Bu vaziyet ve zaru. vasiyetname ile ~hsırdn_kı enılakının J şaya bırak~ıış_ oldugu set"vet üıl•rln- ıgeriye çekmek teşebbüsünde de 
rette olan devletler, k ... ti ve içti· ı· ·ı den bir mılvon lırnyı mı:mle· de de hak ıddıa etmektedır Feridun • . ·s•ir Sava!! ... ge ır n · 1 . · agır zayıat vrmı .. , , ve av. 
nahı nıum" k.un·· olmıyan sebepler . . hizınetleriııe Lcrkeden Pren- Paşanın vekıll olan avukat Htisamet I . den .. kk 

ketınıız . . . · - cı tayyare erımız mure ep 
huh""'-adıkça. kendı'lerı'nı" arka-. N civanın kızı Prenses Şıvckar, un Eıduran bu davayı takip etmek 1 h 1· t kıller . d .. -·""•• ses ev . . . d . . , . · e emmıyet ı eş , uşmanın 
d l'k . ı'ptalı' ıçın Kahırcde bıı aval uzeıe ı•lısua gıtınış bulunmaktadır <D n/ı'f• • .-;t"n ., d ) anırunnak kudretine ma ı yenı mırasın · eı:a-1111 ,,. ' p ... ·~ K ~ ıı 
hir d'" d d kt ştir ······· ••••••••••••••••••••••••• •..• Ufman aha pey a etme en i1 ame etmı · ·••·••••• .. ••••••••••••••••···················•••••••••••••• 
çekin:rler K :\iemleketimızde ismı pek maruf 

1 · b · şıvekür, ııundan baı;.krt B akrsf ar·--' -1111111~---· aponya, vakıa Uzak.şarkı a. olan Pıcnse» • = 

• 
Sah 18 lkinciteşrin 1941 

insanın yalınız ekmeğe 
' eğil haysiyete de ihtiyacı 
\~ "' dır. Lacordalre 

Telefon : 2 O 5 2 O 
Telg. Tasviriefkir, İstan)>ul 

(Şerhi 2 nci sahifembde) 

Şehre ihtiyaçtan bir misli 
fazla, 7.222 çuval un verildi 
Bugünden itibaren İstanbulda ekmek 
sıkıntısını önlemek için icabeden 

bütün tedbirler alınmış bulunuyor 
Beş gündür devam etmekte o

lan ekmek sıkıntısı dün de önle
nememiştir. Halbuki dün, şehrın 

günlük ihtiyacı olan 3611 çuval 
yerme, fınnlara 7222 çuval un 

verilmiştir. ı 
Vali ve Belediye Reısi Doktor 

Lütfi Kırdar, dün Eminönü, Be· 
yazıt, Fatih mıntakalannı gezc
l'ek. fırınlan ve ekmek tevzi işını 

k:ontrol etmiştir. 

Öğleden sonra Vilayette Vali 
ve Belediye Reis muavınlerınin 

iştiTakile, Doktor Liitfi Kırdarın 
rıyasetinde yapılan toplantıda bu 
mesele görüşülmüş ve yukarıda 
yazdığımız glhı şehre iki mısli 

un verilmesi takarrür etmiştir. 
Bu ekmek darlığının, birRZ da 
halkın telaşından ileri geldiği id· I 
d1a edilmektedir. İzdihamın bugün 
sona ereceğı ümıt olunmaktadır. 1 

(Devamı ııahifıı 3, ıriitun 1 de) 

ihtikara ~" . 
Karsı bir kanun 
Van Meb'usunun 

teklifi tedkik 
•dHJyor ·-

Ankara, 17 (Hususi) - \'an 
.Mebusu İbrahım Arvas, men'ı 
thtıkar hakkında Meclısc bıı· ka
nun teklifinde bulunmuştur. Me. 
busun bu teklifı İktısat v~ Adliye 

1 
Encümenlerınde tetkık edılmekte

dir. Önümüzdeki toplantıda bu 
meselenin g?rüşülmesı muhtemel
dir. 

Parti grupunun içtimaı 
Ankara, 17 (Hususi) - Partı 

Grupu yarın toplanacaktır Gıln· 

deıııındek1 meseleleri konu~acak· 

tır. 

B. M. Mecli~i bugün Refet Ca· 
nıtczın başkalığında toplanmıştır 

Görüşmelere başlanmadan önce 
l\lılli Müdafaa Vekilliğinden hı

( Devamı sahifıı :J, sütun 5 de) 

\., ,,J 

Kalininde yeni 
Alman hücumu 
başlıyor 

Alman t aarruı.u.~ 
ı;::;:w:ı Rus müdafaas(ı. 
ı:::::=ı:==::ç:=======ll(m 

ıoo 100 400 . 

) 
M;çurıns~ 

.., Tambov 

Krasnod&.; 
o , 

NovoROSİSK. p.. 
KAF K.~S? 

Şark cephesinde umu.mi vaziyeti a-österir harita 

( Askeri Vaziyet ~ ~ J 
Sibiryadaki kuvvetlerin 
Moskovaya havadan nakli 

Yazan: General Ali Ihsan Sa his 
ESKi ORDU IW.l!ANVAı\LARINDAN 

' 

onclrad:ın !!elen bir haberde 'çc ve Girit ada. ıııa ta;~ arelerle n~
Sovyet I\lnreşali Bliıcher'in ker ı;cvkctlikleıi muhnkkııkttr. l:lu

Sibil·yadaki tümenlerinin tayynreh•r gün Almanyarıın şark cephe<inde 
ıle Moskova ccıplhesine geltllği \'l! tıı.yyınclcrin ;;adc ac;ker naklinde de. 
buna ragmen Londı·a mahfillerinin ğil, en mühim benzin, cephane \'e;;a. 
Mo~kovıının akıbeti hakkında çok ire rıaklınde bile kullıınıldık1arı ve 
t.lerin endişe gô:.terdikleıi yRzılıdır. küçiik tek motıirlü laJı;yarelerdeıı 

Taryare ile asker nakli, şi.ıphe:slz, kun nııdnııların lı•nek otonıobılı g hı 
yeni biı· şey degilclir. Dôrt ı;cne evvel btıt~dc etdklerl ve }{u,~·anrn çn
lspanya iç harlıinde General Franko 1 murlu topraklarının VP yollarının 
na Pastaki bazı kıymetli askerlerini zorluklarını bu suı-etle yenmeğe ça
t.ayyare ile İspanyaya nakletmiş ve lıştıklnrı maltiqıtlur. Belkı l'On ay-
chlikell görünen vaziyeti l!llah et- !arda Bolşevikler de Kafkasyadaki 
nıştı. Bu sene İtalyadan Trablusa kuvvetlerinin bir kısmını Don ve 
ın layynre ile asker naklolunduğu Rostof civarına tnn ııı e.cıle naklet-

~at sahası olarak ilan eylemis•ir. ~ ' i 
•
0

• J..ıponyanın o havalide hem I' u p A Ka/ kas yada Alman 
·~:vaseten, hem de iktısaden ha- il v R Bu ölçüsüz bolluğun sonu kıthktlr tehdı'd ı" başladı 
lum olması demektir. Bövle bir M 

!ı.ıbcr alınmıştı. Almanların Norı:e- ([)e1'(1>111 scıl iie f . sııtırn :J dıı) 

Alman Basın 
heyeti Ankarada 

hakimiyet ise Amerika.nın U:vk. k f d e r a s y o n u Peyami S A F .4 
$"rk•aki ikhsadi menfaatlerini bir o n e ............................... . 
hayli sarsar ve hırpalar. Buna k y UNANİSTAN ot yiyor. tahlanmızla nimetJerimiz ara-
•üphe yoktur. Fa-kat Amerika- kuru 1ac8 Ol 1 s Adam ba<Şına günde 100 ıtndaki münasebeti başıbot bı. 
1\ln Çin topraklarındaki tican gram (bir dilim) ekmek. Fakat rakmamamız gerektir: Artık 
f~d~Faatleri haya.ti m;.hiyette de- Hz"if•rı"n--y·a-kında bunun da ekmeğe en çok ben..· har vurup harman savurama-
dı ır. Amerika millemin, ~un· ~ ziven yeri adı imiş. İ1aç için hile yız; önümüzü, ardımızı düşün~ 

an sonra Çblilere istediği ~ibi m e b ir damla yemek yağı yok; lo- meden sereserpe y~ayamayız; 
Razya~ veya petrol Jambası sata. b İ r be 9 an na kanta.larda, ekmeksiz ve yağsız kursaklanımzdan önce anbar. 
!1°'.•ltlak endi,esile, akıbeti kendi<ı: n e Ş T e J e c eğ i üç kap yemek: Radikya, haşla- larunı.z dolu olmalıdır. Meçhul 
•~ı.n tamamen meçhul bir harbi ma lahana kabuğu, salyangoz. bir yarının tek garantisi tl\ıa.r-
t?2~ alması 'hakikaten şaıılacak haber oeri/igor Yumurtanın tanesi, bizim para nn ve stoktur. 

ır '' olur . .Taponva Amerikadan k 17 (AA.)- Reynıond ile, altmış kuruş. O da bulabi.. İstihlakimizi devlet elile Sl· 
:k Uzaktadır. Vakıa Amerika· • Nevyor<World Telegraın> gaze- lene. mrlandınnak zorundayız, Pa. 

n Japon ,ulannda-(Flliu!n) Chapper . Sokaklarda açlar yerlere yı· halılıimı önüne de böyle geçe. ad 1 d' . d ·unları yazıyor. j 1 
..:ı_ a •rt. ~. ibi .üsler.i vardır. .s. im 1 tesın e ş . hfillerine kılıyor. H astaneler fa11km. riz. stihlak aza ırsa malın ki-... ~ t - Amerıka ma l l 1t · nRılızlerm, Sın~apul' mustah- Resm_ıdd" haberlere göre fütler - Bunlan bize getirmeyi. fayetsizliği de aza ır. hfiyaç. 
etıı llınanmı aa Amerika bahri- gelen cı 1 

. • taarruz hazırla· niz, diyorla.r, ne b:r lokma ek. tan fazla harcama.ya, israfa 
l'egj • ' d• w• •. 1 • geniş bir sıyası , . te d 

nın emrine ver ~· soy enı- Hitlerin yapucııgı · meğimiz var. ne bir damla sü- pay os. 
)ol'. Fakat kendi ana toprakla· maktad ır. t. \ü altında dümüz. Bu paydos, Avrupanın 

11
a. 

t'tn..:ı bb.. .. Alınan kon ıo .. 
1 ı;ıa.,. on bin kilometreden faz- şe usun, onu vu- vasan ve savaşmıyan bütu"n a h' 1 bir Avrupa Koııfedt•!'&SY - . 
A tr mesafede olan bu iki üs e . . hedef tutacagı ı;a· Bir yiyip bin 11ükredf"lim. ( bülün !) memleketlerinde ve-
~~erı'kanın .Japonyava kal"\!• mü- ~~l~a~~:ı:~.e~u ınüna5cbetlc nheş· Ben bu yazımda bin yiyip bir sika usulile temin edilir, Fakat 
1 tr h erhanoi bir harekette hu- d Rusya e- sükredPn1ere vurmak istivo. gecen Büyu'"k Harp, vesikadan 
\ıt1 h '"' 14 redile<·eıı: beyannanıe <' .. d" · 

'k:.g a.J:rnesi çok mes1<ôkdtür. w~i a· zimetini saklamak makı;adı ~u U· rum. Bunlar farkında dei7iller hepim:zin gözümÜTÜ yıldırmı11• 
h, '"l>Onyanın ham '" ecem sa~ 1 k. k i Avrupanm en b ahtiva1' uzvu, ttr. Bizim için vesika demek, 

• .. 1 1 ece tır. d ) "d 'd " b . b 1 
' "~o. yukan kt>n"1ı' su an O - - ıı"tını 7 6 Tü k mı esı ır ve u bah~ivar. •"'man ekmei7ı, u amaç, vaaon 

""" TASVİRİ EFK ı:R (Dr.ı•aını ıalııfe 3, s 6 .... .., .. 
Pı. '- ' lığın devam edebilmesi için j,. 

(l>evanıı ~alıife 3. süfım 1 .ı. ı ·-----------
(Devamı sahıfıı f, 8Uttoı ı de) 

MOSXOVA 17 (A.A.) 

1 7 sonteşrin Sovyet sabah teb
liği: 

Dün gece kuvvetlerjmiz büti.ın 
cephe boyunca düşmanla çarpış· 
mıya devam etmişlerdir. 

Gece tebliği 

Moskova 17. (AA) - Bu 
gecekı Sovyet tebliği: 

16 sonteşrinde, çarpışmalar 

butün · cephe boyunca devam et. 
mıs ve bilhassa Kalinin bölgesin
de' ve b.ir cenup batı kesiminde 
ş.iddetli olmuştur . 

Kalinin'de 
Londra Londra 1 7 (A.A.) -

T ass ajansı, birkaç gün evvel, 
Almanların Kedinin bölgesinde 
büyük a3keri hazırlıklar yaptıkla 
rını bildiriyordu. Görünüşe göre, 
bu bölgede miihim bir taarruz baş 
lamak üz~T<!dİr. 

Moskova radyosunun cephc
dr.n alarnk ~aydığı bir telgrafa 
göre Rus biriikleri Kalinin cephr 1 

(Lleva ... ı scııııfc 3, sııtun 3 d•) 

Alman Sefaretinde verilen 
Hariciye Vekilimiz de 

suvarede 
bulundu 
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.1-----GÖNÜN-~ Et fiyatları 
bakkııda 1( LiSAN BAHiSLER!) 

Kömür nakliye 
ücretleri arttırlldı 

•_,j • e • ~ ' A ·~ .._ 1\~ ._ 

SiYASi VAZIYE ... 

Yen ika le 
Galiba islimi arkadan Mürakabe 

komisyonunun 
isabetli bir kararı 

• Benzin, makine yağ vesa.ireye O ünkü fevkalade Alman teb-

1 f t 
1 • ı · 1 yapılan zam üzerine kömüJ" nak- ı ~ bilclirildiği veçhile g eti rtiy o ruz. 

Z a e O UY O r liyatmda çalıştırılmakta olan kam Kınmm Y enikale boğazı aahilın:, 

• ~~~~:~1nza1:v~:ı::::!~1~::e bef: I~:~ 11::;~ '"!:1:d~~=: 

,.-
l_ Aske.ri 

Tefrika: tt9-12 Yazan!KANDEMi.. 
••••• , •• 1 ................... 1 •••••••••• 

lsmail Hakkı . Beyin 

k 
• k k ? diycye bir müracaat yapılmıştı. Bu suretle Kınmm p.rki Kafkas· 

t 
• Belediıyece tetkik edilerek mu- yaya iloğru bir kol gibi uzanan 

im Ur araca vafık görülen bu müracaat Mu- Kerç yarımadası dahil oldııgu 
e rakabe Komisyonuna havale edil halde tamamile Almanlann eline 

miş ve dün müzakere mevzuu ol- geÇUÜf bulunuyoı·. Ruslar.n bu. 
- 1 - muştur. rasmı müdafaa için ne kadar bii-

G erçi değişiklik zıı.ınanın ı>n onem • olıın her Türk, CümhuriyeU:n açtığı Benzin vesaireye xapılan zam yük kuvvetler yığını' oldukbn 
11 bır mcst!lt>sıdir ve uhni ay: lıu çıgıı-da elbt>tte yarışa çıkacak ve iizerine taksi fiyatlarının arttuıl- burada Rus esirlerinin miktarı 

tlınluıımış her ferd in b;.yılarak be- uıılayışı ve kuşuşu nisbetinde hiz.- dığı gibi kömür nakliye kamyon- yÜz bini geçmesinden anlasılıyor. 
nimsecJlği bir konudur. Çünkü ancak mette bulunacaktır. ', rmın fiyatlarına da yüzde 50 yi Ruslar Kerç yanmadası~ mu• 
zamanla yürüyüş, böyle düşünüş, böy ı Ancak, dilımızde bazı değişmele~ aşmc.mak üzere zam yapılması bafazaya gayret etmekle Kaf1'a, 
le duyuş ve böyle olmaktadır ki yu- kara rlaşhnlmıştır. yayı yeni bir istikmetten höcır.n~ 
gid4;le ülküsüne A ı· R s v kaTıkı yoneltileTe <(\ 'tkA s ,. maruz kalmaktan kurtlll'mak r .. e. 
ulaşabileceğini o 1 •Z8 agman aykın yerlere g-otür "~ es sana an a ıye · mi~lerdir. Diğer tı\raftan Rus 
her fert yakından mek tPd l ı' Uzu !ı '" 1 çelik sanayÜni büyük .>İr :nyadan 
anlamıştır. r ce]Pme]er sonunda anl aşıldı kı: bu K onservah c da imtihan ~~~yı dü,ün u~lerdir. A· 

Değı~im, devrim, ilerileme ve ol- yanlış tlei;ışmeleri yapan ve kötü a- k ı haen nüfusu 104,0VO ki,iyi bu 
gunlaşına kayıgtlarile yaptlan ı·aba. kıınlart yaratan ve irlan~ eden ya ce- t.ı ere c c1 J K K • " E snaf Cemı·y .. t lert· merkezı'nde ya- an e.~ mmm üçüncü büyük 
lamalardan, uğraşmalardan başka halet, ya Huınun türkçe şives.<lir. iL ~ ! b ld d M k 1 i t h 1 

. . e esı rr. er ezi Ak-... •c'ıd;.. 
bı l d • ·· b' d · ıı ı · pı an m ı an ara gıı mı:ven ses sa- .. ........, ,.. r ~y om ıgına gore ır egışim g ı erın gafletı de, aldı rışsızlığı ci n • I nufosu 142 000 ve Aky" • 
tersine götürüyor ve yıkım anlatı- lıu akımlara alabı ld ığıne bir yaY11ım natkadarından Bayan Safiye çalışa- 5 • ar yanı 
Y ıb tt d d k 

lıiln•ek için Kons. ftrvatua"da irntt'han .•v.astopolun nüfusu 112,000 ki-
orsa, e e e on an önme ve ona gücü vel'mektetlıı. ç ' dir 

engel olmak da o her ferdin boynuna İ:;;te bu düşman elemanların diJi. olmıya kaı·aı· vermiş, Vilayete mi.i - ~ı • 
du~en ve ödemesi gereken en büylik mızden boğazlamakta oldukları var- racaatta bulunmuştur. Vilayet bu 

193~ 41
enesinde ya.~ılan tetki. 

borçtur. lıklardan bıri de i.ıafettır. (İkınci muracaatı kabul etmiştir. Bayan Sa- kata gore Kerç demır havzası 
Her şeyimiz gibi dlllmiz de bu nevi izafet.) izafet ki iıısanlann an- fiye imtihanua muvaffak olduğu c~vb~ ~e~~du iki milyar yedi 

değişim ve devrim çağının en ince 
1 
)aşabilmeleri ıhtıyacının doğurtlıığu ta kdirde Sanatkar Münir Nurettin yuz yırmı ıki milyon tondur. Bü· 

bir yerinde bulunuyor. Bu husustaki ve dil ~vreninın en önemli ola rak ku. rrlbi konserler verecektir. tün Sovyetler Birliğinin demir 

1 
...... _ - cevher mevcudu on milyar sekı" z 

çırpınma ar, didinmeler - hiç şüphe rabildığı kurumlardan birı dtr. cıg r, manda ve keçi 
yok ki - onun hem kten, (manaca> ' İzafet, adlannı verdığımız düşmafı etine narh kondu yüz seksen milyon tondur. Umum 
hem dıştan (telaffuz bakımından) en !ardan herhangısının elinde ölüme Sovyetler Birli~i demir cevheri 
modern, ihtiyaçları karşılamak hu. mahküm bır durumcla bırakılmıa ha- Fiyat Murnkabe Komisyonu mevcudunun dörtte biri .JS..erçte 

d 
dün toplanarak manda, sıgı~ r ve demektir. 

susun a en kifayetli dlllerden ola- yatta onun karşıladığı ibtıyaçlar da 
b

·1 keçi eti fiyatlannı t"~bı't etmı· •tı'r, Fakat b h cud d 

1 

1 .. ınesi gayesine matuftur. Bu da bu ı a~nl zanıan~a aynı bükme uğratıla- ...., ~ · u cev er mev un an 
gun ve her zaman en temelli ve en bilecek mı? izafet gömüldükten sonra Yeni narh_yann ilan edleceki~. sanayide kabili istifade olan kıs· 
lüzumlu meselelerden biridir. onun yaptıklarını neye yaptıracağız? İ R T j H A L ını na2an itibare alınacak olursa 

Sahipsizliği yüzünden unutum bu- O ihtıyaçlar giderilmek, o manalar Eskj Gümülcüne mutasa.rn!lığın- hesap Kırımın lehine değişir. 
caı,Jarına atılmış, işlenmek, zamanla anlaşılmak için yine sald1rış1arınt. dan mütekait Mehmed Sadi Öztek:in, Çünkü bütün Sovyetler Birliğinde 
~eraber yürütülmek diriminden alı- devam edecekler. Bıı aldırı~lıır kıır· ı duçar olduğu hastalıktan kurt.ulamı- sanayice kabili İstifade demir 
konulmuş olan bu kutlu dil, Cümhu- 1 şısında biz, yine birşeyler kullanmak yarak, geçen cumartesi günü üful cevheri mevcudu dört mı1yar beş 
l iyetin ışıklı, görücü ve gösterici çağ zo1·unda kalmıyacak mıyız!. Elbette. eylemiş 'fe cenazesi, kendisini ııeven- YÜZ bef milyon ton o)up bundaıı 
larınrla elbette yaraştığı işlere ere- Fakal, yanlış ve eğrt kullanmak şar !erden mşteşekkil bir cemi gafir ha- bir milyar altı yüz otuz sekiz mil. 
c~k, :n bilgin ve olgwı ve en ince tıle o saldırışlardan kt;rtuln,anın yo~ zır olduğa halde Ferikoy mezarlığın- yon tonu Kerç havzasındadır. 
hır ag-ıza yakışacak olan durumunu !una araya.cağız . O halde ke·ıdi ell· da ebedi medfenine tevdi edilmiştir. AJmanlann Kerçi ve bütün 
alacaktır. m ızdekı doğrumuzu ıf.T!liğe giıtilrü1. Merhum Mehmed Sadi, fazlı irfan tarki Kınını almalarmın sevkul-

Dil in ne olduğunu, hususile bir mekten kurtararak ve koruyarak ee sahibi, gayet temiz ahlaklı, necib ceyf ehemmiyeti Kafk;ayayı Kı. 
ın!ne:~ ~uzaf dilin; 0 milletin var- ve seve kullansak daha 1yl doğru oı: fi.tretli, _çok değerli bir zat idi. Ken- r~~an ayıran YenikaJe boğa-zına 
lıgı uzerınde nasıl blr canvericilik ( maz mı? dtsınl bır defa tanımış olanlar, bu h:okim olmalarmdadır. K1nmdan 
yaptığını, ha~ılı; birikerek milliyeti Bu hususta, bu ilgisizlik bataklı- I ~~zi.yetlerin~.en dolayı şahsına karşı 1 ~kiJmek İsfiyen Rus kuvvetleri
meydana getıren unsurlar içinde he ğına rlalmamız hususunda bızı maı.\lT ı buyuk bır hurmet ve muhabbet bes- nm pek çoğu boğazda Alman ha· 
ır«ı:ıouya~ın her zaman dilde bulun- g-österebılecek bıçbtr sebep tasarla- !erlerdi Me7ayayi fıkriye ile faza.ili va kuvvetleri tarafmdan imha e. 
dugurıu ıyı:e anlamı~ .• bu anlayışına namaz. ahlaklyeyi nefsınde cemeylem1ş olan ~ildiğine göre, Kafkaıyanın mÜ• 
da ıç.en bo.glanarak gidlşte bulunmuş Mı-.aller : b~ z~tın v_efatı büyük zayiattandır. da.faasına yarayacak mühim bir 

~ __ Birkaç kelime vardır k1 eı>k1den- Aılesı erkanı muhteremesine sam!- kuvvet kaçınlamamıştır. KınTil· 

~ 
berı yalnız_ agızlarımızı değıl, kitap. mıyetle beyani tazıyet eyleriz. 1 daki Rus ordusu bakiyeşi .:le Ak. 
larımızın bırçoklarını da kirletip du» Cenabı Hak ;?ariki rahmet eylesin. , yar yani Sıvastopolu h kt , n mu 1'~ar" 
ma adır: ~dırnekapı, Kumk11pı, gün ve her oakika t(irkçenln bağ- edildi~nden bundan dahi J< .. f. 

J Trıpkapı vegaıre h ı ı k ""d f d • • d 
r 

· nna ım~er er saplanmamıa olsun" asyanın mu a aasm a ıshfa e 
'u yanlış! k h' ·· h k v " 

Vazi_qet 

S 
• b • ' 1 - • .'ç şup .e yo ki · Taskebap, mercımek çorba, bulgur olunamıyacakhr. 

1 1 r Ya d k 
1 k ' ı ' rı ızı>, Rumun turkçe soylıyen e" ı· l · k- D b K 

B T 1 a 1 U V Ve f 
• 

1 
k . .,,- P av, zmır ofte, Edırne helva, ç0- a ası var: afkasyayı Ros-

atti ürkl~tan ıısaretten kurtulduiı: !erini tuttuk. Görtınlerin İsviçrede e r 1 n Zlll{ nn a mıştır. Kendi .. ıne tiirkçıı b k b 'bl "' .• .. d .. . til . .. · 1 aıı P ap gı , acıkmış mıdeleri bu. toı onun e mudafaa et"'>ekte bu. 

tan sonra yapılacak esaıılı ıslahattan, ı bile eşi bulunamıyacağını söyle<lık- mogııe 
1 

ını>1.mış ve Turk gramer1 °~ '.1 - !andıran iğrenç oğürtülerle kulakial' lunan Rus ordusu simdi arka.~ın-
yıllarca yalnız Ça-::-lık ldareııının da. !eri her tarafından şarıl şarıl sular M an ş 0 

an Rum, ızafetın ne oldu- ' parçalanmıyor mu' da 'I k t hl'k · k 

memnuniyetle 
Paşa, 

haberlerl 

getirdiği 

dinledi 

ğıl, ayni zamanda emirlerın de elin- akan, yemyeşil zumrüt gibi Karadağ oskovaya havadan nakıı• ğunu, onun formii!lerini bilir mı' Ve B . la .• . d dn çevrıme e 

1 

f""t arsı~·n· 
1 

. · u ~aıS-On r Rum ıseler elbette a ır. Kırımı Kafkı><1vadan ıı.vı. 

u ll·<leııni erıp durmuş olan bu cen- civarında bil'çok çarptşmalar oldu. yat bilkınetkl 1çın sarfı gl!reken zah- cişkerıbe çoiba> diye bir 'l'şrkün mi- ra:-ı Yenikale boğaZl fı;tanbuJ ho· 
ı • Pihı memleketle kuı·ulacnk adil, Oradan Belcivan tarafına geçtik. me e a anır mı?. Bunlardan baı:- de ı · b J· <l ki T" · •• k B y k ı .. .. - .. s nı ı.ı an ıraca ar, urk ıse za- ğazı ~ıhı uzundur. Zaten tarihte 

tera kiperver •e halis muhlls hnlk 1 u esnada 1600 kadar vardık. Düş.- azan: G ı Aı· ı ba . ylan iŞ sbooylelmek yuzunden turkçe vallı cahil ustası Dimitrinin yalnız her ikisinin de L'lmİ Bosfordu 
hükumetinin yapac&klanndan, bu a. man ıse ÜÇ misli, beş miı:ıli, hatla enera 1 hsan SABIS OZtl muş zu mamış ona ne' a 1 r.· • busu t ' d , h' ·• u meı1 eı;ıni değil, bozuk Türk şivesinı Eni dört kllometredir. Kaflcas 

rada Duşenbcmn de tanınmıyacak hazan .. daha. çok fazla kuvvetlerle ESKi ORDU KUMA s a on an ızmet ve fedakarlık de aldığının farkında değil Dünya· 'b t" d b ~ ib .. . 

d d d 

~ ş1 b" . k u ·t mu 1 1 I k ' NDANLARJNDAN beklemek yersiz • l . cı e m e ogazın raca musut 
erece e egı p uyti ve mamur bır s u ze gc ıyor, yo umuzu ,esme , (Bi t .. ve manasız 0 

ml\
2 ~ın en tatiı dili olduğu Filologların gayet mükemmel koylan vardır. 

du. lüyordu ki, bu deia, ne pahasına de ancak' kı a uhuln u mısaller bur olduğu mahrukat ve malzeme ,Onun da ağzına ba yanlışlık belki Türk diline karşı yapılması mümkün gw k .ı· maKn ' rmın du un '' 
ir olacağından bahsetlıp duruyoı·_ 1. sarmak. imha etmek istıyol'du. Görü.- mi.,lercfü. f;knc: ~~~yed~n deı:am.) ı kcndı ihtiyaçları için taşımağa mec- mı?··· ıtı rafı altında bulunan bu güzelim Bafhcası Ta eh · • b l d 

1 1 b
. . k 1 sa mesa e er ve mahdut s·•- . • cEg-rı·kapı d · · t1 u JYC1Ur ere; yarıma asının 

. - Toprağın altı da, üstü de t:en- ~ adrsad o sFun, ızı yo etmek . kara- ' miktarlar bahis mevzuudur. ıhuııya şımendifednin verimini çok >k an gırmış r. <Eğrika- olan en çirkin kötülüğii geğirerek l k d k', K fk t k 'l rın, halk her törlö faaliyete haıır, 1 nn a ır. akat 1nanınız ki bız, bir y k . . ta dit eder. Bu vaziyet karQısınd pı> nın c apı> sına bakarak ötı>ki Y pı 1 . f'!r«ısın a ı a a.sva.nın es • 

1
- "- b'l bedb' l'W d '' - u aı ıdakı haberde ise Sibı' d t ı ~ 8 ckapı> )arın d a ~or aı'. etti.r· yanm d d h" T ' ' zekı ve çalışkan ••. Burada ne yapıl. aıı.4'a ı e ın ıge uşmuyorduk. ki Bol evlk ı- . . rya a- ayyare ı e asker nakline yardım et. yapıı;ını uy urmuş oln- Yukarıda aöyledlğJm gibi Rumu ~ı a a .a ı am~n ısmı. 

maz ki? •• diyordu. Onu bıru içerilere ç~kınek, sonra en tav ş ume~le~ının_ l\1oskovaya mek şüphesiz bir faydadır. Ancak bıl_ir. Hllabuki cEğrikapı> eğri değil, belki ckuru f l ld tını le maruftur. Yen·k:ıle hol!'azı Ka yarelerle ııaklı dd d d F asu ye> a a ıtır. rad • h"k' · t" •· • d Os 

V b

. h 

1 1 

b muvafık noktaya gelince durmak, di. ı ıa edilmekte. bu da büyük bir Uıtifade temin d ogru ur. • akat t.Edfrnekapı> eğrı_ Buna benzeteyim d' ··mı k k b enrz a ımıye ı uzerın e • 
e ıı, onun ayranı o a11 ar, e. . r. · e e· d ıye ço e e a- nl d 1 t" 'l Çarl k d dayanmak ve ıha t f t b 1 mez M af k d ır bını du ço"ml"k keba . . ma ı ev e ı ı e ı • arasın a 

... ımlı, bu me!\'ut ( ) - ü n ye ırsa ını u a- U k k . eı; e o a ar çoktur ki otuz . .. ~ P yapıvermıştıı· -;ıh; inan.,orook. yonn " .. , r .ak t•pel•mek a>nundeydik. Beıe;v~ . ,. ,., ile Mookova a<M>nda veya ku·k kioiyl ta0>yaeak nakil ' P•ikolojido mal•m bir kaide ,.,. Sinemaıa,da ,.,,;, Y• le dok· ..• ,.,ı • ...,, d• .. m •den mikad•le. 
Bir aralık: 1 na yakın Satılmış köyünde birkaç bir Sibirya şimendıı'eri varken tay- tayyarelerinin bu mesafeyi bir ha Y dır: Bir eğri1iğe biı doğru sebep o- cis> vızıltıları da Rumu~ :yk ~ «s~ lerde cok mühim ro1 ovnamıstı. 

~ün kaldık. Bu esnada noksaıılarımı- yare ile asker ııakline mecbur olmak lede aşma1arı mümkün değild~~ labılir. cEğrikapı> olmıyaydı, belki zının akıntısıdır ki Türkün ır şı:!ıi 1 Zaten Ruslar bura!a hakim ol-
Arkadaşlar yatsınlar, ı~tlTahat. zı tanıamlamak, ıı .. rı si için almacak göze çarpan bir sıkışıklığı gösterir· Dört be hal _ cEcl!rnekapı> da, cTopkapı> da 0 1. ağzını ağulamaktad:r. dok~ sonradır iri KafkMyaya 

etsinler... 1 tedhırleri diışünmekle ve almakla çiink~ bu şimendiferle nakliyat içi~ Hu iş iç~n ~~r • ey~ luzukl m vardır. mazdı. Sirkeclc!E' Lezzet, Bevr.zı .... - MahJ .. emntvPtle ıokuJmıya imkin bul-
askerı tı·enlerin beh . ü zaım yuz na .iye tayya 1\1 1 dd 1 ~ .... • -•- d 

Diyerek oda!ında yapyalnız kaldı. meşgul olan Pa~a. E 1 -evikleritı Bel- . erı · ç haftalık resi tahsis olu bil b' • c · u <a en o mıyaydı crnukattar> lokantalarile Karan·ümrükte Ays" mupn.r ır.. • 
1 hır zaman sarfeder. Bununla bera- na se ve tr tayya- • 1 d • d ,., u S ınd Y '- 1 O ıtece ı;ankl bfitün karargii.hın, c vana gırmış olr ' 1 larınt öğrendi. be h renin on beş günde ancak b' • · I agız ara ogru anılar VE> yanlışlıklıı sineması patronlarına bu hususta · 1 

1 enıK8 e boğazı için 
bütün Düşen benin, bütün Tüı·kistanın 1 n. ır an, omı ihıl"C<'k zannetmiştik. r attın tek ve inşaatının zayıf gidip gelme yapabildiği i k ı~ seıer ı «~ukadder> olmazdı. Böyle hilinı.=<ız türkc;eyc yapılan taarruzları öııle. tekrar cihan politikasında cok 
upnık, canlı ve kahraman nöbetçisi Halbuki, hilukt" . azim ve metanet olması hasebile günde 1ki üç trenden sr>k bir ayda niha:vet :ıtı ~i:ı k~t~ :ıg-;7.larda kerıt!ilel'lne benzerler i -.;.vı,, llkklı~ ona yapacakları hizmetin bü- mühim bir rol oynamak muk:od. 
)"alnız oydu. 1 tımsalı halındeydı . fazla tren tahriki mümkün değllrlir. ~loskovaya nakl 1 b'Ji B ş nıek hususunda yanlışlıklara sebebi- yüklüğiinil anlattım. Böyle bir hiz- der bulunuvor. Bunun için Kı· 

Bu hattın kifayetsizlig" i hasebı'le o una ı r. u mık- yet ve k l. 1 k ••• - Kuvvet !ıakka l!alebe çalamaz. ç tarın da ehemmiyetsiz bir şey 14 ı ren P ıme er pe çoktur. nıcte lüzum görmediklerini gördüm. r1md:ıki Almantarın ıınn kıt7RD• 
Ertesi gi.in Düşenbeden ayrıldık. nu yura asıl Mhıb nındir Ergeç ~rlık zamanında Rusya, Japonlara gu ıhikiirdır. Diğ'er taraftan mrıu.~hu- b'l~akat z_avallı izafetin başı yalnız Hııllıııki bu zatlar, bu Tüı·k oğlu dılrlım mmraffokiyet miihimdir. 

ı enev, enasya, ord. istikamet- müstevli defolup gidecek ve biı ı·s - ' bet . l 'lp birlikler bahis mevzuu olunca bil 'ıı~J·il rd .. - aya ugramıyor, ur. er, e erı atında titriyerek ça- cnı a e nlFılzına hi.k;m o • 
D

'lh S . y 1 . . rşı yaptığı 1!104 ve 1905 harbini . il· 1 ı ını><ız agızlarda bel" - T" ki il ' l Y 'k l b 1 
Kay mışt Ayni bu hatla Mançu- hunların «ade asker ve t f k 1 " C e rle, hatta onu koruv11nıa. lış.an J?o.;nçleri ça~ırıp da «bundan rna,1ar1 İnri1:71f'r kin Moskovamn 

tlklll ve hüı rivete kavu~aca~ız. Bu kuo hududundan :\Joskovayu oir ay- ret ol d . 1 - u e ten iba. rın ağızlarında da, kitaplarında da so .. nra .böyle ~öyliyeceksiniı:t diye bı'ı• rnukav~metinden daha müh:m. 

B k l 
.. tıll"h da en_ çok 60 bin kişi naklolunabı'lı'r. ma ııı;ı, on ann agır sıHihları Bu t ' 1- 1 1 ki 1 1 

a lş a • gun a ına cb annrak yürüyenler, T k nı torılıırını kli · ıır u vnn ış 1 ar bnyle hır ka cum e ık emir ver!;eJer, altına da dir. Çünkü Yakın11arlc•~ki t.,.,.j)İ:z: 
, a rıben sekiz bin kilometre lmtida- ' ' na ye va~ıtalarını rıı arlın .. h k k . .................... yarın hel' şeyleı ini b.raknrnk bura- ı d 

1 
b vesair«lr.rıni ne ta~ıırıak i . a mun .a s ır al~avrfı <f"v('de «.vo sn işten cıknrırım> şeklinde su- mevı-k;inirı ve h~tta µ:nJj<\fl\nın 

( ın ı:ı o an u hat bizim ( r'st,~nbul - ' cap ettıgı kulak deg-ıl 1 bi tü .J d d 

B 
- 1 •• •• d k 'd k " ıııa!Unıdur Bövl 1 · 'e, " vııiır er, lıı z an bır müeyyide takmış olsalardı ileri kalesi bulunan Ka . .tt·asya ar• 

U O Ç USU Z an çı ıp gı ece ·Jenlir. Bu savaşta Erzurum) demiryoJumuzun sekiz do- iln kil . k. ~ şey eı ırı tay;varelel' ele alcl ı nş"ızlara katılır l!'lrlertl k l\u. T' kl "kl . k IK 
can veren Tıırklerin, Tilrki.stan is- kuz misli uzunluktadır İki" " na ço zordur ve h:ı tta bl• • • .'.

11
'.. tı ~rıııe, tür çelerine karşı ne hk Lariz bir tehditle karşılaşın•• bollug"" un sonu ' im sert kll'lJnl iç in 8 •rİ mümk- el" ' mun a~ztnr!an agzıınıza RIÇl'lyan la t fıtı yllk hlzmE'tte buJunntllŞ 0Jacaklar, bulUDUVO!'. 

tikUil tarihinde yerleri büyilktüı'. kve mevsim kış olduğundan sık ~ı k hal le Uz kş g k~ :-ı.r k un ıır. Şu daha hep hem pek çoktur. hem de bu ~ay ... de de o gençleı·in ağızlan dil M h F . TOGAY 

k t 1 k t 
arla kapanmak tehlikesı' a aı an · o:ı ova civarıııa gıttıkçt> ·· 1 k 1 • - u arrem eyzı 

1 1 1 r (Deııaıııı var) Gerek bu zorluklar vardır., tan·aı-eler ile ::\Toskof ııskerinin nak i bulreyıp gcn t~ eme ledir. ze mış olıluktıın başka yemek ll'<te-
ve gerek hattın li c rlrli lıir şey rlefrilılır . H an u rl:ı l' angı l ı ste ve garson !eri de bozuk yemek adlarından kur-

~~t{!!T..~.,:Ş_~f..~ ' • kulJ:ıl1311 lokanta Va]' ki Oraıfa hPJ'- tulınUŞ, türkçe ise nıamalJi bit ta. 

JtUl l11111ttll lf llllltl1111tfllllllllHlllllllltllrllllllt: 

rf Vecizelerin şerhi f-. 
tiıareti, bulgur palas demektir. 

Bu korkuyu hiç yerinde bul
."!uyot~. B~yü~ Harpte harp 
ıçınde ıdık, 'imdı değiliz; gıda 
maddelerimizi yabanc1la.ra da 
veriyorduk. ~imdi vermiyoruz; 
satıh alanımız ( mesahai sathi. 
yemiz) daha geni~ti ve kontrol 
~aha zordu; ?İmdi daha top)u 
.ve daha kendi ba,ımı.zayız; 
onparatorluk daha te,kllatsu ve 
daha otoritesi:ıdi, timdi çok da
ha kuvvetli bir devletimiz var• 
yabancı unsurlann f azJaltim: 
dan milli f11Urumuz daha bula· 
nıktı. •imdi milli birliğimiz da. 
ha 11kı ve daha katdu1Zdır. 

Vesikadan ürlnniyelim.. Bul 
mahzurlarile o, vesiluıaızlığm 
karma karlflklığmdan, düzen· 
ıizJi;inden bin kat iyidir. Ölçü. 
•İİ2 bir bolluk ergeç kıtlığa çı. 
icar. Hele ._...Jarnmzm dört 
yanını çeviren sefalet cehenne
mlain ortumdal 

• 

yan bu kfı~ıt ve maden par,.aları 
1
·n I 1 ki d anuzdan esirgenm i ş bulunacaktı . 

~ , - e er e az para k d sarıları beılbaht etmekten ba~kn I 
1 

' h az:ın ıran d:ı: Ferdani kaygıların, cem'ani kay. 
" ne ne < ı ytı erkes mesel· d kt ı 

• ışe yarıyor sanki? Kıminde tek 1 . · ·' a 0 or 0 U JJ gılarla beraber gitmesi gerektiğınl 
- telık yoktur, tabanı vere basar ımn~- J atpaı tkıman yap~ı~ııya kalkınıyor da, ıoezmiyecek ve bu mususta lüzunıJnra 

-~;ı;ı;;ım:••·~~·····••lll~\.-...,. · • 1- u ıı. ı maaslı ışıcre k J t . , " . ııı.,' des~nde sulucaıılar koltuk değnPğıle rrlenle b 1' •. ~ aı ar. enezzuı her veçhile intibak etmtyecek bir fer 

!i1111111111uıu11uuııııutıınn1111nıtnıınuı11111i7 

insanın yalınız ek 
meğe değil haysiyete de 
ihtiyacı vardır. 

LACORDAIRE 
Edeb

A 44 • . , ·I . K' i 1 r u unu~ oı. Allah ınsnnla ı ı di . b 1 ı roman: Yaza ~ezl!ı et. ınııs, kıısa ar dolusu para ' t ürlü t ' 1.. . L • nın u unuşu, tasarlanan bir 808_ ·· D ·Sermed TALAY • d uru yaıa mı~ Inı:;an ,.a .. dır t k .............. ,,.............. • saye.,,n e, clıleııci çanağından para dokto ·ıu- · . t 'd d v- · •• _ • • ye eye acıma bir borçtur. 

f 
1 

.b. f . . 1 g«ı ıs ı a ı, daha kııçuk ya n·ı· ··· mı İnsan yalnız nıidesl için yasa· 
ı stemeğe. gidıyoı·du. Tamamen ya. hl b ça at· gı ı, aız faız üstüne alır, yıne ta kurbaaal b- ki ' a a ogren yecek miyiz k1 ileri· . 

b 
Ç ir zaman, •u wn -eselede oldu- d "1 b ,.. arı, oce erı bacakların 1 h d maz. Öyle olsaydı, dag·dan rızk· ~ncısı __ oldug_· u biı- muhitte, onun hiç Y ... oymaz. •• ü adele ne iyi şe · <? rl , . . - eme us usun a salahiyet sahibi ma bılmedıği bır işi, hem de gizli gizli kğu kada,· sıkılmamış, paranın bii)ük Neci~in! Çiftçi. Esvabın m/~~k? 1 ~ı~ ı~la:;~~~~ı· ıoclıunı~ ıI!lnusaa:yn·enveay·ed ka~.k~:t· kamların koydukları rejimleri, cemi. !arı için dolaşan hayvanlardan ıymetini bu derece şiddetle ve bu Git d wı · ı ır onun t' t k. d farkımız olmazdı. İnsanlık merdi· 

yapan bu Cafer efendi, gözünde git- d eg rmeııciye, ver birkaç ölçek yığınla par d"k . • e ye 
1 

er 
1
P e en her fert benimııiye-

glde büyümeğe, efsanevi bir mahlük erece acı ile takdir etmemişti. buğday. öğüt, götür fırına, al ekme- heve~ı · ""l~b ~ senız, haytalıktadtr rek ilgilenmezse, her fert, aklının er venl!!ri üzerinde çıktıkça, dahıı 
hl Un Cafer efendinin gönlünü etmek ği götür te i t elb' . • ıs , a ı ya arabacılıktarl ı r diği nisbette 0_ rejimin Y. ürütülmftai doğrusu insanlık mefhumcna yak 

ma ye 1 almağa başlamıştı. Mil- için zihninde haz1rladıgwı cümlelerı·n . rz ye, yap ır ıseyı, ge- ya vatnıanltkta Mühendl k b • ..., laşt;kça, manevi kıymetler elde 
racaatlni nasıl karşılıyacağı belli b çı~ sırtına! Necisin? Kunduracı. Et girip icl bakk.allıgwa d ··ı<s me te ıne ödevine ortak olmazsa salahiyet sa-

d 
wlJ aşını !!Onuna aydurmagwa çalışırken, ı.o. , y ,. O en gazete hib' m k ) k d edende şeref hissi, hat.·si•·et gıbı 

eg di. Red cevabı almamak için mı azım. ap papuçu, götür kasa- müvezz1lig~inden ba 1 , • ı a am ar ne a ar da çırpın- J J 

k 
. aklı yavaş yava• kaydı, paı·a denı'Jen b ı ti · 

1 
. ş ayıp muhteı· ı ~- aala . ··1 • d şeyler, ma""ri ve içtimai hay~ tın endısini çok müşkül bir mevkWe v a, a e nı, p şır, afiyetle ye. Vakıa lıın ne adam! D . u - " r reJ m yerın e rahat eder. ~ .. cazip oo. yunduruk etrafında muhake b' · ar var. emek kı h B" J J'kl ı icaplarından doğar. Bir bakıma 

göstermek, pek çaresiz bir vaziyete 
1 

traz zor olur, ama, para sıkıntısı 

1 

i~tidat mc<~Jn•. ı' .. _,.. 1 ıı. oy f' ı e yan ııı ve yabancı atız-me er yürütmeğe başladı. k 
1 

N ~" "" · mı yoner vard J · ı da ınsan içtimai nıahliiktur. düıımüı görünmek acaba daha müea- B çe mczs n. e faizi düşilnürsüıı, ııe durmadan çalışır. faki ·ı·ı·t ır, ara sunam gıc en izafetın sahibi Yok 
· 

1 
astığı yeri görmeden, dalgın dal- b b ı • ı ı en caııı 11ıu? B k' k k ki · İnsani a d k h ısır 

0 
maz mıydı? ~nasını, ne a asını. Haydi, parayı çıkan zli/i'iirt va d h • unu ım urtaraca ., m ko- ar rasın a anunun a-

Yolda, fikirden fi.kire gın yürüyor, fakat ayakları onu ln- ıcat etmişler, diyelim; bari herkese 3lnell! kovnıak . r_ ır, urnuna konan ı uya~ak? ... Gerek gazete:cri, gerek ricindeki müşavaL-.zlığı, rnhJa. 
aaplandı. siyaki bir ııekllde, cebinde saklı' du- ı ·k d · " ıçın Plll'mağın ı kım ı l a f ka ı ld d ki f ki d w h · Faizci Cafer efendiye aöyliyec.,;;.; d ayn mı tar a dağıtmanın yolunu da datmıya füenir demek 1. 1 . Ti arı ma m arını a ırışsız gören rın a ar ar ogurur, aysıyet 

-.,,. ran a rese doğru "Ötüriiyorda. d.. .. ı d' ' ' n ça ı~kan izafet pek ki d ı bu farlk~lar·ın en b t ı 1 
sözleri zthniııde cümle haline getirİ. ,. uşunse er ı, yer yüzünde zen~n 1 ' ' acı ı urum ar içinıte .. aş a ge en e-Ferbad: ' ' nsana pıı.ra vermekle onu t b ıı · w l<ıvııın kt k t ı rinden biridir. 
yor, kendi kendine tekral'lıyor, be- fakir diye t6rlü tiirlil sınıf bul _ en e we · ma a ve ur arı ınaııı için bu 
fenmivor, değia•lrı'vor. ba,.ka bir - Dünya!Hn fdaresini bil' gün için 

1 
uıı ~evketıııek, tenbelsc, elindeki parusrnı makamlara yalvarmaktadır. Sade bir nebat gibi yaşamak 

.1 il"" J y elıme ve· el d' d" maz, nsanlar rahat ederdi. Herkes ı Jb · · cümle hazırlıyordu _ ıs er, ıye u§ünüyordu, ev- altııakla çalışkanlık zerketmek imkil -Ia ukl bu aldırışsı:ı:Jık yüzünden ıstemıyenlerin bu manevi mef-
p .. • vela, ortnclan paraY1 kaldırırdım paralı olursa kJmse çalışmazını ı k ş - t·chalet denilen dil düşmanı alab1Jdi- humlara itJbar gfü;termelerl lil.-

laraa~;~n~~=~:üt~ s~ıntı- ı K-~~1lnde kü~ ~!olusu, topl'ak altınd~ 1 ııilnya aç, çıplak kabrmıı. Laf; ;:ny:i~ad: halde, paranın faydasın- :'.:'ine ııaldtrmakta ve birçok mamure_ zımdır ve onun için de 1n,11n, en 
!I • akat kufleneıı; kımın ı!e. lrqsalaı·a sığ mı. Şimdi bile, çok para kazandıran mes bir 9ey 1 zararı oldııti-11 mey<laıırl:ı !eri yıkıya çe <irmekteclir. aşağı ekmeğe muhtaç olduğu ka-

( Deva mt um') ( 1 dar haysiyete de ınuhtartır . 
.SORU Ycımı.) ------------~---1 
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iNGiLİZ TEBLİÖİ 

K.·WlHE, 1'i (~.A.) 
Ortaşark fngılI:r:. ~\l~etlerı wau-
• ,_ r..;.hının teblıği: 

ıru .. anı .. - tli kum fıri.ması 
.Pazar gunku !iı,Jde 

1 d hudut bOlge-
Tobruk ccph<•s n c ve 

sk ri balnmdan ha~a ve kara 
ııinJc 8 e ıı1ne mini olmuş-
fıuılıycUcrının hep 

tur. ALMAN TEBLİ~İ 
RERLIN, l'l (A.A.} 

Alman tebllğ'i: - İngiltere etra
fındukı deniz sahasında sııvaş ta~
rclHimiz gfinduz hücumlarında ku-
ük bir nak1iye gemisı batırmışlar ve 

ç b- - k 
Uıın isabetli bombalaı·la orta uyu . 
lukte bir nnkliye gemisini basura 
uğratmışlardır. . 

İTALYAN TEBLİGI 
ROMA, 17 (A.A.) 

1talyan ordulan umumi kaı·argi
hınııı 633 numaralı tebligl: 

Afrika ~malınde ccpheler<le kay
da dcgcr bir hüdisc yoktur. 

Gondar cephcs'ııde bir giln evvelkı 
şiddellı muharebelerden sonra dunku 
gfin sakin geçmı~r. 
Düşman tnyy releri D<:rne şehri 

üzerine bombalar ntmışUr. Btızı bı
nalıtr hasara uğramış, bir hastaneye 

·· rtılı isabet vliki olmuştur. Olü ve ya 
yoktur. 

Mamıarique'de bır düşman ıayya· 
:rc:sı alevler i~inde duşurülmüştür. 

GiinlJ.n gazın ........................ 
Japonya 

Amerika 
lhtllAfının 

TASVİRİ EFKAR 

ALMA~ 
tebliğ i 

Başvekilin mezuniyeti 
(1 itt4ti ıahifedn tl•vamJ 

Kit1bt ve Hwıusi Kalem ~üdüril, 
fl meı n1ti/ednt ioem) Genelkurmay İkincı Başkanı, llari

uku top)ululdanoa. nakliye kol- 1 eiye Vekileti Umumi Kitibi ve mu· 
Uıınna ve bilhassa M<»kova ve avınl, Genelkurmay ve Mmi l\lüda
Vologda etrafındaki kesi.mlerde ı faa Vekiiletlerile diğer Vekale~ler, 
bava meydanlann , demrryolla.. müeııseseler erkim. An'kanı Vah ve 
nna ~iddetli taarruzlar yapmı~lar Belediye Reisi, Başvekalet Müsteşar 
dır. Muavini ve Başvekiılet Dainsi l\tü

Dün gece Moekova ve Lenin. diırlerl. Basın mOmessillcri, Ankara 
grad . tekraT bombardıman edil- Merkez Komutanın Emniyet Dlrek· 
ıniştir. törü hazır bulunmakta idiler. 
Geri alınan İtalyan kumandanı Hareket ııaaUnJen bmız önce Ba~-

ııaloDda kendilerini Mklemekte olan 
ı:evatla ayrı ayn scllm~mı~ardır. 

Bu anada Reisicümhur ve Milli 
Şeı iımet inönii sara gclnıişler n 
salon metlıalinde B. Jııt. Jdecli.si Rei
aile Baş-vekil ve )laretal Fevzi Çak· 
nuık tarafıııdan ka.rtılanmışlardır. 

Milli Şef ııalonda blr müddet kala
rak Dolrtor Refik Saydama iyi te -
ıneıınilerde bulunmuş ve kcndisUe 
muufaha ederek vcdilaşbktıuı sonra 
ay~ılmı~tır. 

M6t<.'akiben Doktor Refik Saydam 
kendılerini uğurlamnğa gelmlş olan· 
larla vedalaprak vagonlarına ~ -
mişler Vt'! iyi istirahat ve yolculuk 
dilekleri &rasında Ankaradan aynl
mışlardır. 

Londra 12 (A.A.) - Mosko_ vekil Doktor Retı1< Saydam, B. lıl. 
va radyosu. General Pricolonun Meclisi Reiı;i Abdülhalik Renda ve 
ltalyan hüklımeunce kumanda~- Genelkurmay Başkanı Mareşal J.'evzı 
lık. vazifesinden uzaklaştırıldıgı Çakmak ve Hariciye Vekili Şükrü 
haberi hakkında diyor ki: Saraçoğlu ile birlikte gelmişlcı· ve 

Pricolo, Hitlcrjn istediği 1 O -·- ·••••••··-···- ·••••••••••••••• ................ _ .... ,_. __ , ... , _ _ .......... ... . 

tümeni Şark cephesine gönder- s o V y E T Japonyanın 
mediğj için onun gözünden düş.. 
müş olduğu tahmi~ ediliyor. B~ t e b ı 

1
• g"' 

1
• 1 • 

ıebeple Hitler, Prıcolonun yen- g a Y e e f 1 
ne dah~ söz dinler birinin getiril· 

• (Birlnd aalıPed.-n d.,,am) (Birinci .ahi/etkn ~ıım) mesini istemiştır. 
Umumi vaziyet sının bütün sağ kanadı üzerinde- Başvekil, Japon progrnmının ba-

Vchy 1 O (A.A.) _ Rus cep- kı ilerleyişlcrjni muvaffakiyetll! ışıcı mahiyetinin yabancı memleket. 
hesinden gelen son hnb~rlere gÖ· genişletmektedir. Alman piyad ('rde çok yanlış tefsir edildiğini be-
re. Alman c Rumen kıtaları. sınin büyük kayıplar verdiği, fu_ ıan etmiş ve şöyle demiştir: 
Kerç müdafaa hatlannı yararak kat çetin bir mukavemet göstere· Yabancı devletler tarafından tat-

k k rek karşı taarruzlara ge-çtiği bildi- bik edilmekte bulunan şekilde bir e-
şehre girmişlerdir. Kıtalar dso a rilmelttedir. konomik abluka, belki de bnkikt bir 
muharebelerile ilerlemiye evam Kınmda harpten daha fena blr düşünce ha· 
etmktedir. rekctidir. 

Mülki idare 
tesis ediliyor 

BERLIN, 17 (A.A.) 
D.N.B. : - FührM, Alman kuv· 

vetleri tarafmdan iNal edilaı ve 
halihazırda muharebelerin niba)'(?t 
bulduğu doğu topnılı:la.rmda mülld 
idareJerbı tesisini emretmişUr. 

Bu idarelerin eaaslı vaı:ifelennin 
başında umumi isayl~in muhafazası 
ve halkın hayat ihtiyaçlarını tetııln 
etmek iıi bulunmaktadır. 

İşgal altındaki topraklarda k~ 
Jacak mülki idare bir Alman Nazın· 
nın emri altında bulunacaktır. 

Führer bu maksatla, Alman Dev
let Nazırı Alfred Rosenberg'I doğu· 
da işgal altındaki topraklar Naı.ırlı
ğına ve Gauleiter Doktor Alfred Me
yer'i de, Alfred Rosemberg'1n da· 
imi Naztr vekilliğine tayin etmlştır 

İlk olnrak Lltvanya ve Let.onyn 
eski mfüıtakil devletleri artızısınıle 
ve Beyaz Rütenyanın bir kısım top· 
rnklarında mnlki idareler tesis edil
miştir. Bu topraklar, Alman doğu 
komi~erllği sahasına dahildir. Füh· 
ı-er, \'ali-Reis Heinıich-Lhose'ı doğu 
toprakları AJmnn komiscrllğ! varlfe. 
sine tayin etmiştir. 

Bir kısım Ukrayna topraklannda 
da mfilki idnrcler kurulrıtuştur. Füh
rcr, bu idarelerin başına Alman ko
miserl olarak Vali-Reis Eıicb Kocb'ı 
getirmiştir. 

Rumen kıtalnn Sıvastopol çev- J,.ondra 17 (A.A.) - Sovyet Mançukuo'da. lnkişafltırdan bahsc-
riminde kuvvetli bir kale ele ge- aözcüsü Lozovaki, dün Kuybişefte lhtı•ka .... ra karşı 

1 

den Tojo, şunu aöy!emiştlr: 
çirmiş1erdir. yabancı gazetecilerle yaptığı gö- Japonya, Alman - Rus harbi dola. 

Donetz havzasında ~imanlar, rüşmede, Kınmdak...i Almnn taar- yısile mayıp giden mnletler arası b ir kanun 
bazı endüsui merkezlerini işgal ruL.unun büyük ölçüde bir taarruz vaziyetine liyık oldu~u ehemmiyeti (1 inoi .a1ıifıd.a «U11111tt) 

etmi••lerdir. olduğunu söylemişti?. vermem-tik ed--dı'. Bunun irindir s f '" f d k k • "~ ~rn~ " t1fa eden Erzincan Mebusu a • 
Moskova etra ın a i as erı Volokolomsk'da ki Japonya, bu bö'lgelerde Japon.va· .. l 

f l w •• •• fet Ankanın yerine Manisa ., e· 
faaliyet arazin;n ena ıgı y:'1zun- Moskova 17 (A.A.) - Moa- nın durumunu korumak için lizımge. busu General Ali Rı:r:.a Artunka-
d t Çu düellosundan ıbaret • ı bii•" ld 

en op • ld Al kova radyosu haber verıyor: en ..un tedbirleri a ı. lın, M!lnakalit Vekllliğinden is-
kalmıştır. Daha şı~a. e mtn· Son üc; gün zarfında Voloko- General Tojo, sözlerini oöylc bl- tlfa eden Cevdet Kerim 1necdnyı-

m Uzmln ,ekil lar, Vo\kof nehnnı a.şmı~ ar- lomsk kesiminde General Roko· tirmlşt.lr: nın yerine de Samsun Mebusu 
du. Ruslar, Almn~a~J ı~al et zovski kıtaları 4 düşman bölüğü- Bu ciddl vaziyet karş11ında Japon Amirnl Fahri Enginin tııyin e-

(B~ deve111\) tiği Moskova • VoT~ . ~~?'~.~ nü imha, takriben 80 tank tahrip mllleti, milli müdafaayı mükemmel- dlldiklerini bildiren Cümhurreis-
duğu için o, çok kuvvetli donan- üzerinde bulunan 1 l~ın~n uiu • etmi\ı ve 3 ağıT top, mibalyözler, !eştirmek iç.in her gayreti yapmalı- liği te1kerekrt okunarak muvaf'fa 
ma.aı ve bilhasa çok şeci olan bir tehlike altındn ° ugunu a. motosikletler ve daha başka maL dır. kıyet ıtnekkrile kartoılanmıştır. 
bahriyelileri ile Amerikanın ha· bul etmektedirler. l d w zeme iğtinam eylemişlerdir. Başvekil, ınllli gayelerin gerçelt- Meclis, yeniden kurulacak Er· 
pna büyük ifler açabilir. M a . Finlerin harekatta Kbu ~·~ ugu Moskova radyosu, Moskova le:;tirmek için lazımgelen b!llün :Cc- zincan şehri yerinin lstimlükınc 
IUın a, Jaıpnya son d evirlerin en kesimlerde, bilhassa "llar~ 1 c ve cephesinde tayyarecilerin, sonteş dnküı-lıklarda bulunmnk !lzerc Japon ait kanuna ek kanun lüyıhnsının 
büyük, ve en mütbİf deniz har- Lndoga ile Onega go Ferı : ~j1n- rinin ı O günü zarfında yerde ve milletinin blr birlik göstereceği halt: geri verilmesine daır Haş\"ekiilct 
bini kazanmıt yegane memleket- daki Svir çevriminde, .. in .. ı ~rı havada 46 Alman tayyaresi, 48 kmdaki ümidini izhar etmiştir. tezkeresi okunduktan sonra H. M. 
tir. Bu memleketin 1905 sene· Sov::eı hücumlarını puskurtmuş· tank, piyade efradı ve mühimmat Hariciye Nazırının sözleri Meclisi 1941 yılı nisan • mtıyıs ay 
ıinde ÇUfİmada kazandığı zafer, lerdır. nakli için 1300 kamyon, 14 pet- Tokyo, 17 (A.A.) _ ,Japon Diyet lan he$abı lıtıkkındak Meclis he· 
lngiJterenin me,hur TırafaJgar Fin:er tarnfındıın cevrilmiş 0

- rol deposu, muhlt lif çapta 52 l\Teclisinln bu sabahki fövkaliıdc Iç- sapları tetkik encümeni maıı;bata-
muharebesine b ile faiktir. Çün· lan Hangö şehrinde Ruslar. Fin top tahrip ve binden fa_zla a!'lker timaında nutuk soyliyen Japonya Ha sını tasvip etmiş ve çarşanba ~U-
lıü bu muharebede muazzam bir ba!'lkısını azaltmak iİZl'TP şiddet1 i telef elliklerini ilave ediyor. ricıyc Nazın Toı,,ro, t.öyle denıiı:Ur: 1 nu toplanmak \izere dağılmıştır. 
düşman donanması, müteaddit bir topçu atıoşi açmışlardır. Fakat Kafkasya tehdit altında «.Japonya ılış siya~ctinin ('~as _ 
zırhlı, kruvazör, ve trpidolarile Finler, Sovyet J,,,tar ·nlarını sus- prcnsipi Uzakşnrkta nısfet ve ada· 1 dabıl '>lmnk uzere bul.ün proJcl~r, 
hemen tamamile imha edilmi,, turmıya muvaffak olrr-.,:l:ndır. l.ondra, 17 (A.A.) - lı1o kova let üz.erine mues es bir sulh temini ldlıhal 'Merkez Encumenıne. gontlcrıl-
yedi bine karip dü~man efradı radyo u bugünkü neşriyatında Kerç, ımkanını bulmaktır. 1 miştir. Encumen, ağlebı thtımal, 
denizde boğulmuş ve 6000 k"p l\1oskovaya 19 uncu taarruz Sıvastopol ve Şimnli Knfkasyada 1 Japonya 70 senelik uzun ı~c~ısııe bunları akş.am üstü miızakcıe cttık· 
de, iki donaitma başkumandanla._ Ankara (Rndyo gazetesi) Alman tehdıdlnı kabul ve teslım et- Do •u Asynnın bu ilnkü meden1)eUnı ten sonra Ay .na gondercce.ktır. lm· 

Harici kaynaklardan alınan hn· mcktcdır. SplkC'ı, llltlcr, bOtlln in- gntırnn bır devlet olmıvn ulasııbıl • parııtorun müteaddit kararnameleri rile beraber esir olmu,Iardı. f 1 ~ ~ ,,_ · 1 d 
berlere göre. Moskovn müda an san ve teçhizat ıhUyatJannı c ph ye mlştır. de münakaşaya lüzum gorü me en 

Bu şayanı hayret muıafferiyete çevresinin Tuln ve Knlinin taraf. surmck mecburiyetinde kaldığı ıçin Japonya Avnıpa ve Doğu A~ya- tn dik edılnııştır. Her ıki :Meclıs. 
mukabil Japonlar topu iki üç yüz lnrında yeniden büyük Alman ta- Alman kudret.inin çok za~"fladığını da, yeni ~izamın tcessfis!lnii müm· bundan sonraki içtimalarında. kısa 
kqi ile bir de torpido zayi eyle- arruzları başlamıştır. Almanların söylemiştir. kiin kılan ilçJO paktın Almanya sa- 'lıcyanntı dınlernekle iktifa edecekler· 
nıi,lcrdi. Japonların denizcilikte-

1
bu taarruzlara büyiik önem ver· Amerikalılara aöre Almanyanın ye ınd(' dcığmuo olduğunu görmekle dır. 

ki bu kuvvetlerini bütün dünya mekte oldukları bildirilm••ktedir. vaziyeti b:ıhuyardır.> İktısadi vaziyet 
bildiği cihetle, herhangi bir ~~· Almanlar şimdiye kadar Mos- Kevyork, 17 ~A.A . ) - Chrlstian Bundan sonra Hindiflnldeki hare-
let, Japon sularına kad ar gıdı~ kovaya karşı 18 inci büyük taar- Selence 'Monitor gaı.etesi şöyle yazı· ketten bahseden Na:r.ır şunları söy-
Japoo dcnİ:ıcUerlle b o y ö lçü"1'eyl ruzda bulunnıuflardır. 19 uncuyu vor: lemıı:tir: 

Tokyo, 17 (A.A.) - Malıye Na
zırı . Kaya, Dıret Mechsi ıçtımaında, 
Japoııyanın tktısadi bunyesı, Çlnde 
4 sene süren mwhasamata rağmen ~k de gö:ıüne alamaz zannede- te~kil eden yeni taarruzlar da • Alman milletinin ileri ylirüyüş{ıne cİngiltere ve Birl"şik Amerıka, bu 

rız. netice veımez ve Moskova Al- hakım olan miıneviyat, geniş cilçilde, hnrclteti bır tehdit saymak kararını sarııılmamı,tır, demiş. 11on 4 sene 
K eza Japonya için d e , mes-1~ anlann eline geçmezse Alman- koıkuya dayanan ve her ne olursa verdikleri gibi, iktıaadi nıiınasebctle· zarfında Japon mılletınin ceman 48 

d h m • t - · d tcsı"rle olııun -riye dönmek kabil olmadığı rın inlotaına muadil tedbirler almak mflyar Yen masrafı karoıladığını. Amerika ıulanna k a a r a rp se· lann manevıya ı uzerm e r .. -
fineıeri ..:.:.-..ı-w., Amerikalıları h·-·le gclm~ muhtemeldir. söylenerek halka telkin edilen ümit- urctile de bundan istifade etmekt& bunun 26 milyannın asken ihtiyaç· 

g uo-u- ·.r ,__ al bl k •n hl tti'~ bı" mi d' ı !ara aarfedıldi:r.ini ili.ve etrnıtıtır. Na kendi topnıklannda tehdide kal- z r ararın ""ş r e &• r - r er. 6 

kl·--L ,_,_,,,__ han"c!_.ıedir. Şu Alman Basın neviyattır. Parola cYa zafer veya Dominyonlarla İngiliz mOst.cmlc:ke- zır haz.ıne bonolarının 26.100.000.000 
.----. ınıaam llMI ··1ü d" 1 I ı 1' •Ak" cd rl "enlık nıiıltarının nasıl kolayca el-balde bu iri miDetin, - birbirini 1 A k d o m> ur. er de arni m sa ı ..... ıp ıyo ar. • 

ta ...... -:ı_ m-~up· e~-•- imkan· heyet n ar& 8 Rus harbi Alınan mnıetini ve mem İngntere ile Biıleşik Amerıka, den çıkarıldığını kaydettikten ııonra, 
··-ue -s• unca lelı:eUni beklenmedik bir tarzda sara- bundan sonra, Avustralya, Hindıı· bu hiuiısenın Japon mali istikrar nın 

lanna malik olmadıklan halde Ankara, 17 (A.A.) - Alman Ha- mış ve Alman mJllctinl ikı de.fa lıar- tıın, Felemenk Hindistanı ve lıuyuklüğünü 1.sbat eden mahıyeunı 
Yine harJ,e k a llnpalan ıamamile 'cl Nazırlığı Basın Daireıu Relll bin deh--"e karşı karşıya bırakmıı· Tchoung - King'l kcudllcrDe bıı les- belırtmıştir. • rı ye il ,. b ;rc:ı.u • 
llMınaaz olma% mı 1 Oı1a Elçi Doktor Schnı 1 tın aş· tır. megc mecbur ederek Japonyanın İngi)izlse göre nutuklar 

Zaten bundan dolayı değil karılığında Almnn basın heyeti bu- Tramvaylarda, kahvelerde ve sığı- çenberlenmesi imkanını elde etmış- Londra, 17 (A.A.) - İngıliz rad· 
m id ir, k i iki tarafın da ıİyşset gün Anadolu ekspresıle şe:ı~;'i.ze naklarda Şark ceııhcs.nıle sel gibi leı dir.> ) L'la rı bu sabahkı neşriyatınu • To· 
adaml• n veya gazeteleri karfılık· gdıııiş ve garda Alınan Buyu çısı kan aktığındtın bahsedilmektedir. Si"zlerfni nirlcşik Amrl'ika ile olan Jonun nutkunu bır rıya ve mıh · ta
h b ir hayli tehditlerde bulunduk- Von Papen ılc Matbuat Umum Mfi· Birçok alametler Rusyadakl kayıp münasebetlere çeviren l!arieıyc Na- vıılar halıtası olar11k nsıfladırmış-

Sahife: 3 

Tefrika: t14 Z i11a Şa',dr 
........... ...- ---························· 

Her fırsatta medenl cesaretinin hayrete ' . 
tayan eserler•nl de göster iyordu 

Görülüyor ıu ~ Dr. Ethem Bey ıçın, 1 Genç doktor, sıçrayarak nrkasm ı 
durup dınlenmıJe ımkiın yok. Tabiat ı baktı Ha .. tanenı.n el.-Zac,ıaı mdan 
onu bir (radyum) cevher g1bl, her (Mutafa Efendı) ıle loı.rşlla,.t1 ... 

an harekete, faaliyete n fayd"lı I{· Yakalanmıştı . 
F ııkııt bu cesnr ve p~rvnsıı: komilere çalışmıya mahküm yaratmı . 

Şunu da ıli•e edelım kı, bu kadnr tacı, vnzıyetını htc bozmadı. Yazdık. 
k lnrını omuz.baş udan okumu:; olan çalışmıya rai,"'lllen, kendısınde en u-

çuk bır yorgunltık eseri görllnmu)Or-
du. Hattii., dnımt neş'esln1 dahi, bır 
an blle kaybetmıyordu. Ufak tefek 
vucudüne yakışan (doktor) yG:r.başı!iı 

elbıscsıle herhangi bır gazinodn, bı. 

rahanede, arkadaşlarmın arasınd!l 
~en ve şatır gülup ~ôylıyen .. herkesi 
imrendirecek surette tatlı tat.lı rakı. 

sını ve sıgnrasın ıçen .. hata, o eğlence 
zamnnlarnda bile, her vesıleden isti
fade ederek (Cemiyet) in inkişafına 
gayret go teren Doktor Ethem Bey, 
Haydarpaşa hastanesinin kasTctengl:r:. 
korıdorlarında ve koğuşlarında, sır
tında beyaz gömleğile dolnııırken bıle 
dudaklarındaki tebessüm eksilmiyor .. 
bir taraftan hastalarını tedavi eder. 
ken, dığcr taraftan da onlara (rnfllf 

ve vatani) telkinlerden geri durmu
yordu. 

Doktor Ethem, bunlarla da kalmı. 
yordu. Her fıruttn, medeni cesareti. 
nln hayrete şayan eserlerini de glSs
terfyordu ... MeselA, Haydapaşıı hns. 
tanesinde gö:ı hastalıklan ilzerfndc 
uj;."Taşırkcn, hastanede birdenbire ıko 
icra) zuhur etti. Bu büyük tehlike 
karşısında. herk~ kendisini korumak 
ıçın tedbirler alırken, derhal Doktor 
Ethem Sertabibe müracaat ederek: 

- Ben, bu mel'un haatalıkla mu. 
cadcleye girişeceğim. 

Dedi. 
Koleralılar, bir paviyona nııkled\1-

mış.. her tarafı sımsıkı bir kordon 
hııttı ile çevrilmikti. 

Her vesile fle insanlığa 

ecuıcıya gulumsıyerek elındekı küğı

dı uzatb. 
Eczacı, bunlan derhal kopye etti. 

Do'ctor Etheme kiiğıdını gerf verdi. 
Aradan, be~ on g(ln geçtl (Ct'rnl· 

yetlin nçtır:-ı tohumlarla bır (hiirrl· 
yetın feyız tnrlası) hallne gelen Tıb· 
biye mektebınde, talebeler arasında 
bır hareket hısscdlldl. Mektep, derhal 
hafiyeler tarafından ı,gal edilerek 
şıddetlt hır taharrıyata girişildi. Talo 
belerden, (Çingene Mustııfa) lakabı. 
nı taşıyan efendinın dolabında, Dok. 
tor Ethemln yazdığı şiır zuhur etti. 

Derhal Çıngene Mustafa yakalan. 
dı. Taeyika başlandı. Bu efendi, taz. 
~'İka dayano.madı. 

- Ben bu şiiri eczacı Mustafa Ef. 
den aldım. 

Deıniyc mecbur kaldı. 
Eczacı :Mustafa dn tevkif edildi. 

Kısa bir tazyikten sonra: 
- Dunınu:r. efendim.. doğrusun11 

söyllycylm. 
Diye, o bcyitlerı npurda Doktor 

Ethem Beydm nasıl kopye ettiil:in1 
nakletti. Bunun üzerine, derhal Hay
darpaşa hastanesine memurlar koş.. 
turıılarak Doktor Ethem Bey tevkif 
edıldi. Rıc kim e Ue ihtilat ettirilme.. 
den, Tıbbiye Mt ktebine getirlldı. 

(Dcı:amı 11ıır) ························-······· .............. . 
Avrupa 

konfederasyonu 
kurulacakmış 

hizmet etıniye can atan Doktor Et.. (Birinci sa)n(cdcn devam) 
hem, candan bir ar:ı.u ile ateş hattına Yenı Avrupa nızammın kurulma-
koşan bir gcınüllu nefer gibi, hıç te. sına dol,'Tu atılncnk ilk adımı, Avru
reddüt etmeden, tıu kordon hattına pa kıtntıındakı başka menıleketlerln 
girdi. de muht<'mel olarak imzalıyaı:ai;"I b r 

Tam ıki ay, o pavıyona kapanarnk b('yannnme çıkarmak teskil edec k
kolera ıle mücad<.'1 ettl Bu muddet t.ıı Bu bırll • t mın etmek içın sar
zarfında, bir nn blle; gençlığinı,,, fedılen gayreti r n dc,·anı etttği an· 
gençlıginın ihtiyaçlarmı ve batta her la ılm ıktadır. E dekı haberlere V. re 
an buyu"K bır tcblıkeye mnruz bulu- lıeyannammln neşri içın 20 sonteş
ııan kı nı('t)ı havalını duşunmcyı ak- r n tarihi cçı mıştır. Bl'~ annaml'n n 
lıııdan bile geçlrm dl. R o e~(')t 11 Chur h 11' \. At.la • k 

Bu ölum çemberinden muvnffnkr. b ~annnm~ r.e kaışı çıkarı a 
yeUe kurtulur kı:rtulma:r:., ılk işi. tahmın ı: ı ~or 
( Cemıyet) -arkadaı;ılannın arasına Hıtlcı lııı;: şuph ız, yeni Avı upa· 
koşmak oldu. Ikı ay, (politıkııl ı~ıe. nı At aı tik be~annamesınde ta' r 

dılen mil t.akb ·l dunyn ile nıuk v e 
rınden mnhrum kalmak. onun ıçını 

dct'<Oktır H ti ı ın beyanname ı ılo-
blr kurt gibi yiyordu. Ve bu müd- Alman fetihlerine dayanan 
det rıırfrnda, tıanki (C('l?!tvet) r. fa 
allyet makinesini bırdenbire durmuş 
zannediyordu ..• Halbukı Cemıyet. ıh 
tıynUı hareketlerle durmadan çah .. ı. 
yor her gün hudutlarını blraz daha 
genışletıyordu. 

11< inci tevkif 
O ıırada. müt'!ıış bır ael:r:.elc, 1 -

tanhulu aarsmıe- butun halkı dehşet 
ıçınde bırakmıştı .. Cahll kafalar, 
bu zel:r:.eleyl türlü türlO tefsir edi
yorlar, ve bunu Allahın meçhul bır 
ga:r:.ap ve irşadı tclikki ederek bir. 
çolt t mAnevf) minalar veriyorlardı. 

r ,\ vı ı Mı n ı ı rıyı- ~. t mni\•e 
tınt bclırtmeğe çalışacaktır. 

Ba,ka taraftan, Almanların Rua
v dnkı geyretlcr nın hemen . hemen 
!;On haddıne vardığı da temın edılmek 
tcdir. 

Bır muhabırln blldlrdığine göre, 
Almanlar korkunç kayıplara uğra -
d klarıııı ve tanrruza daha fazla dc
van1 edemıycceklerını teslim etmek
tedir. 

Bazı Alman mahfillennde açıkça 
kabul edfldlğine göre Rıbbentrop, 

doğudaki Alman muvaffakıyet .. 1:ı:.lik
l<.'rıni kapatmak maksadile dıp1oma
tık bir zafer elde etmeğe çahşmalc 

için talimat almış bulunmaktadır. 

lan lıalde, i!i yine harb e kad ar dürü Sellnı Sarper, Harıclye ~~~1!~ ların ıe~ınen kabul edildiğinden çok zırı, şunlaı, ilüvc etmiştıı: tTr. 
vardırmaktan çekinmek b dirler. llği istihbarat Daıresi Reısı ..,.,,a daha ehemmiyetli ol'1uğu kanaatinin cÇ ıı meselesinin b:ışJangıcındanbe. Londra radyosunun splken şoyle 

Bugün M. Roo~veltin ~ıca O=>man Abacıoğlu tarafından karş·ı· ne kadar derin olduğunu isbat et- n J:ıponya - Birleşik Amerika mü· demi~tır: 

Doktor Ethem, o günlerde Haydar. 
pa!Ja vnpurilc 1stanbula geçerken. 
saf clenız lıavası birdenbire ~aırllk 

hislerini kabarttl. Hemen cebınden 

b!r kurşun kalem ile kiiğıt çıkararak. 
şu bevitleri yazmıya başladı: 

Zelzele, ltiddet tdip asnıı. poyifalıtı1l1 
.')cvh f.:bulhudcı11• ıormakta n• "'41111 

Bı:sıınnam('ye iltihak içın Vichy 
hUkümetinc müracaat edilmıştir. 

Faktıt Fransız hukfımetinin Bırleşılc 

A merlkn Devlet.lerılc siyasi nıunase
lxıtlerinin kesılceeği korkusu ile, te
reddut ettiği de ilave edilmektedır. 
E~•cr yakında neşredllecefi s6ylenen 
bu beyanname hakkında gelen ha -
bcrler doğru se Bitlerin İngiltere ile 
Amerlkayı, Alman tahakkümü alt n
ebi. birleşmiş bir Avrupa emrivakii 
karşısında bırakmayı umit ettiği aa
laı;ılmnkt.tıdır. 

aerdj Japo nya ile uğrafmalı de· lanmıştır. miştlr. nasebetleri, afiratll adımlarla bozul- Londradaki kanaat, Amiral Togo-
iiJ, Almanyayı ezip M. Hitleri A tatürkün m anevi huzurunda Almanynnın batısında İngiliz. hava mına doğru gltmıştir. Nı ıındanbcri, nun nutkunun Pasıfıktekl gergınlığı 
ot-tadan kaldırmaktd'. Nitekim Ankara 17 (A.A.) - Alman Ha· kuvvetleri bomb:ırdıl'!' nlannın )ap. Japonya, Amerika ile mü:r:.aker~ ha- azaltacnk mnhıyette olmadığı mer-
A. ik t Nc'•areti Btııın Dairesi Şefi tıkları ha :ır ve zayi.ıt. maneviyatı lındedir. Fakat şiındıy kadar hlçbır klzındedir. men a Reisicümhunı her nu • ıyc -
it d raf rıc El . Dr Schnıidt'ın btışkanlı - sarsmıştır. Munster'dc nüfusun dort- uzlaşmaya varılnmnmıştır. Amerikaya iÖre 
td_u~rı~~~~le~.!s:~ı:r::i ~:~a yÜ· 9r~ b~:run ·Anka raya gdmış olan te bırl, yani 30.000 kışınin barına· Bırl ık Amerika, dflnyn sulhOnü Vaş ngton, J7 ( A.A.) - Resmi A· 

d gın a b ın mumcsslllerı oğleden cak yeri yoktur. nrzu edıyors:ı, do tane lıal suretleri mcrikan mahfıllerınde, Amenkan 111· 

~~n e rahat gÖremiyecekleri id- Alman A a~urkun muvakkat kabrini bulmanın imkiı.nsız olmadıgını sanı ~ a etinin ı;ulhun ıdamcslne dayan-

'Nf' ba.\tıxı 

Zulı i. iıtibda.da tövbe •t'Medikze e11 
dmtf (1) 

Kırt ıluı 'J!Ok, desti kudretle vıkar 
Hak tahtını. 

................................................ 
dı 1

"' ortaya atmaktadır. Bun. sonra ta k k ı 300 b• ı• ı k yorum. Japonya, dünva aulhfi i ti· ıdı ,ı ··e Anıcrıka lıuku"metlnın büyük an d 1 d A • i t ederek bir çelen oymuş ar • 
kanın ° tyık ırl, ki biz elan men- :r. ya~~ d' Şefin manevi huzurunda ID ıra l yor. Amerika, Jııponynnın ihtiyaç- devlet aıfaule Japonyanın prcstıJıne 
b . ' ev a ade haller ve oıec· ,.c E e 

1 laı mı ve Doğu Asyadaki vazlyctlnın halel gctlı CCC'k hıçbir haı ekettP bu-

DQktor Ethem, henüz bu beyitleri 
yazıp bitirmişti ki, arkasından hır 

ses işitti: 

- Aman doktor .. ne g6zel şey, o 
yazdıkların ..• Ver de şunu kopye e
deyirR. 

LQtfl A k s oy 
Ank araya g itti 

h urıyetler olmadıkça Japonya ile eğilnıı:ılerdir. t e b e r r u•• zarure ll'rini tukılir etmclidır.> ıunmıyacağı ebtıruı ettırılmcktedır. 
&'lJten kaçınacağı fikrinde bulu. Ziyaretler Hariciye Na:r:.ırı, sözlerini şciyle Bununla beraber Amerıka hu1<umc>tı 

n~~ruz. Ankara, 17 (A.A.) - ~iman R~ Kurtuluş, Snfvoti Paşa apartıma- bıtinnıştı r: Uzakşarkta haklanna riayet edılıne-
'•fı ız~~ A~a - Jap~ya ihtİ· - . ·e Neznreti Basın Daıresl e d t kll b B ş cŞınıd!rlen sonra nıilzakerelerle ı;I hususunda. ısrar edecekür. 
: •• m~zmin bir tekil almıthr ve ~~~elçi Dr. Schmldt, Al~an !üyuk ~t: ı::ı::ea~a:;eUı s~rn!ata~nş: 1 daha fata vakit J k~ybetmek fayda· Çang Kay Şekin n utku 
•• ~mın tekil daha bir hayli de- Elçisi Von Papen ile bırl kte ugun bazı hayır müesseselerimize mühim aızdır. nıparator ugumuzun mevcu· Cunking. 17 (A.A.I - Burada bır 

_,, edecekt•ır. i i Vekilı Şukrü Saraçogluyu '-- 1 da b l d r. 1 dıyetınl tehdıt eden ı.ınrtlar meydnna nut.uk ırad eden Çankayşek demişır Har c ye U • K.tib' tcucrru ar u un u6 u memnun. - k d 
TAsvıRı ..,_, ı:: R ·cı Vekalet.ı mumı 11 ı -~ .

1 4• • gt-llr, yahut buyu evlet olmak ttı- kı • 
--...._ &:.r lV" ve Harı ye akamla yetle oı;renı m"9tır. b hl.k k · 

----~----:..:.:._:.:_ _ _ Numan Menemencıo.ğl.uyu m . anmızı te ı ·eye oyan bh- vaziyet Demokrasılerin Japonyayn karşı 

Ek ti Bu tebcrrular meyanında Gureba ha ı ı J k k 

nıek rında zlvaret cylemıı.ı r. sı 0 ursa, aponyı:ı, va ıt aybet derhal mü~terek bir taarruza geçmc-

d d• ' hastanesine 100 bin ve dl 'er muhte- d k ,. zi k"- b er 1 Suare me en ·at ı ve a n ar ır durum len lazımdır. 
lif hayır mfleascselerıne 200 bin lıra ı k t ' de ld ı:. bl ı y 

(Birlttef ıal&i/eU. üvamı.) 

t kDiğer taraftan, ıchhdekı mın
a ala 

llllk rın ._"Unluk ekmek ıhtiyacı 

tıl tarını tesbit için evlere dağ-ı
ııcak 1 

z.ırJan ° an beyannamelerin ha-
"' ması muhtemel olarak bu· 
.. un bite ek la c , olmazsa yann bun· 

tırı evi 
,. k ere verılmesıne b&flana-.. a tır. 

Elunek 20 para arttı 
etı'!ol~rak Mah!!olleri Ofisinin un 
dnı a ~rına yaptığı zamla alaka. 
lla 

0 
arak ekınek kilo başına 20 

ta artnııt ve 1 
drn ıt.ib yen narhın dün-
tır. aren tatbıkına başlanmış-

17 (A.A.J' - Alman Bü- ama zı:ırure ın ° UtsU gı , Ja • Japonya lkbaharda Alman ar n-
A kara verilmektedir. Bu hususta icap eden ili t" d · d k d ı n ' V Papcn ve refıkaları pon m e ı e şım ıyc a ar çinde kınşarkn varıp bu suretle Japon ve 

yuk Elclst b:nakeam Alman Iluyiik teseUüm muamelesi yakında toplana- kalmadığı en müşkül \"azıyetı yen· Alman orduları arnsınd:ı. bır ırUbat 
tarafından n Harıeiye Nazırlı- cak bir heyet marlfetıle ıkmll edı- mek nıecbunyetlnded!r.> tes1s1 tehlikesini ortaya koymadan 
ElçllığlndeD Al;~rli Doktor Schmıdt lecektlr. Meclislerde mağlüp ediJ.melidir. 
gı Basın ıre_ğ heyet şerefine bir Bay Şefik emekli Albaylardan O· Tokyo, 17 ( A.A.) - BugOn ){ebu- Churchıll ve Roose"clte itımadıınız 
ve rıyaset .etU 

1 
r Suvarede Bnşve· lup Galata rıhtımında Hüdaverdı 11an ve Ayan Meclislerl, Japonyanın vardır, boyle bır şeyın vukuuna mey 

suvare verılmışU · 1 , Vekllı Şiikrü hanının be~ dördüne, Ktiçukçek- gayelerini milletin mıizaheretıle aar· rian "ermıyeceklerdlr . 
kil Vekilı ve Harıc i e Umumi Kil· meeede Yabantaşı çtftllcfoe ve Ça- sılmaz bir ı,ıekılde tatbik mevkime Japo n murahhası Rooııeveltin 
Saraçoğlu ile Harıc ye og"lu ve Ha· nakkalede de iki otele 11ahip bulun- koymıya hüküıneti davet etmek üze- yanında 

N Meneınencı ktad 
tıbi uman • le bir kısım ma ır. re miı,tereken karnr ittihaz etmı~er. Vaşington, 17 ( A.A .) - Jaııonya· 

V k·ıet' erkanı ı ,., 
riclye e a 1 

, ·il Matbuat U· Merhum Doktor Ziya Günün uni- dlr. Başvekil Tojo, hlikunıetin, dev- nın fevkalade murahhası Kurusu. bu 
Büyük ~e _o~t;e~~ ;:~peı, Anadolu verııiteye yaptığı teberrula açılan letın oeref ve iUbannı vikfı.yc edece gün Amerika Harıeıye Nazıı ı Hull 
mum Muduru rr k Menemen- çığır üzerine ıcngın ve hayırhah va- iıne ve haklı hedeflerine azımle va- ıle 26 dakıka süren hır gorfişmc yap· 
Ajansı MürlürO Muva 

11 ajnnıı ve tnndaşlann bu hayırlı yolda ytırtı- racağma dair teminat yermiştir. mış.tır. Bn göruşmcden onra Kuru u 
cıoğlu ve yeri~ ve yabaı:.cıbulunmut- meleri her Tilrklln kalbinde ...,._lıı Vergi projelertle 8800 mflyon 'Yen yanında Hull oldu~u hnlde C'umhur-
ba~ın mUmeasıllen haz bır memnuniyet uyandırmaktadır. tutan munzam askeri bütçe proje!l rNııı Rooseveltı zıyaret etmlştır. 
!ardır. 

Belediye Reis Muavini Lütfı Afıl. 

soy, şehrin münakale vaziyeti ü~ 
rlnde alakadarlara izahat venn" 

(1) - (Deni) den m<ıkaııt (Sultan ve temaslarda bulunmak üzere döw 
Ham;t) dır. akşam Ankaraya gitmiştir. 

, ' 1 KADIN .•• AŞIK ... ANA •.. Çocuğu için yalan söyffiyor ... .Mongo-

lıstan çöllerinden... Avrupa sa !onlarına... Çocuğuııun saadetlilı 

temın... Günahının cuuını çek ıııek için koşuyor ... 

HiLDE KRAHL 
MUKADDES YALAN 

(DIE BAMBERZİGE LÜGE) 
Filminde perşernbe akşanuodan itibaren 

ŞARK SiNEMASINDA 
Bir ltadm hayatının en he,ec:anh faciasını J'&f&lacaktır. 
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Salih Necati : Eczam.esi Ballçekapıda Ya~baı karşısııda sekerci Hacı Bekir sokağı basıadadır. Baska yerde şubesi yoktur. 

Türk Hukuk 
Kurumu 

Konferans, serbest 
kUrsU derslerl 

Tiirk Hukuk Kurumunun 1941-
1!)42 r.ene 1 konferans, serbest kursil 
d n radyo ı;uruşmc eri ıçin ha
zırladı •ı programın tatbikınıı 1/12/ 
9 ıı pa2:art ı guııunden tlbaren baş 
lanacaktır. 

Program mucibince yurdumuzun 
tanınmış profcsc.rleri, mllhim mev
r.ular hakkında konferanslnr ve der ı 
ler vercccldcrdir. 

aş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 

Türk Hukuk Kurumu, bu derslere 
devam edenler arnsındn her ders için 
açılaeak mfisabaknda muvaffak olan 
lara mrasile yınra müıcifatı veya 
takdlnıame vereccktlr. Dersler Ku
:ruı!İ tarafıııdan kitap veya !ı>rma 

hali de bastınlacak ve bu derslere 
d"am tçin kayıtlı olanlara maliyeti 
Uzenndea verilecektir. 

Belediyede: 

Temizlik amelesine 
parasız yemek 

verilecek 
Belediye, Elektrik, Tramvay 

Ye Tünel idal'C9inde olduğu gibi 
te.iııdik işlerinde çalıştınlan işçi
lere de -muayyen bir miktar ge
liri olanlara- öğleleri bedava ola
rak aıcak yemek vermeyi kınat_ 
la,tlTDll{!tır. Bu şeklin. belediye
nin diğer ~bclerinde çalıştınlan
la ra da tesmili için tedbirfey alın
ms>lctadıı. 

Ad ı iyedeı 

4 sene az görüldü 
Ali adında bir kundura boya

Cl91 7.ibadaki umumi evlerden bi.. 
risinde çalışan Nazmiyeye iışık 
olmuş ve kadını kendisile metres 
ya~mıya ikna edemeyince de 
tabanca ile dört yennden ağır 
aurette yaralamıştı. 

Birincı ağır ceza mahkemesin
ce dört sene nğır hngse mahkum 
edilen Alinin karan temyiz mah
kenıcsincc aleyhine olarak bozul. 
muıı ve muhakeme.si dün yeniden 
l>a,hya-rak mahkeme temyiz ka
ıanaa uyulup uyulmamaSJ için 
dtını.-ayı ba~a bir güne bnak-
m •ır 

Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrllarınızı Derhal Keser 
icabında gı;nde 3 kaşe alınabilir. Her genle Pullu kutuları 

"' . ~ . --,- • ~ r ~ • , 

Poliateı 

Çalıştığı dükkanı 

soymuş 

EVYelki cece Tophanede bir aoy

gunculck hidfsesi olmcştul'. 

Tophane Necatibey caddesi 46 nu

maralı bakkal dükkanında tesgihtar

lık yapan Saım dükkana geceleyin 

cebınde daıına taşıdığı anahtarlarla 

glrmış ve çekmecenin kilitlerini kı

rarıık 180 lırıı. Ue ayrıca günlük ha

sılatı çaldıktan sonra 4ukkinın kili

dını de kırmış, bu suretle hadiseye 

harltten yapıtmış bır soygunculuk ı 
süsü vercttk avuşmuştur. Fakat 

zabıtanııı yııpt.ığı tahkıkat netice -

ııind" suçu meydnıııı çıkmış ve Ad
liyeye verılmıştir. 

r. ' lnkılapcı Gençlik 
gazetesi~in 

22 inci mis.~a-:ı m atem 
sayısı olar k nt'şar 

etmiştir 

'--------' 
r Kitaplarınız& _, 

1 ARİF BOLAT 

KiTABEVİNDEN: 
alınız. Bütün .kıtapları bulabi

lec:eğinız. gibi Ank.arıı neııriya. 

tının, Avrupanm model vcsair 

meomualannın Bal>ıiilidc ye· 

gine aatıf yeridir. 

Cazetelere ilin da kabul eder. 
Ankara caddeai 89- İıt.nbul 1 

L .J 

1 

mı!ll!fW ____ '"<"I:; __ 

Diyanet t,leri Reis Muavini Bay Ahmet Hamdi Akıeki tara• 
fından telif Ve' netredilmit olan bu eser, küçük çocuklanmwn di. 
ni, içtimai ve fikri terbiyelerine hizmet iç·n yazıllYUfbr. lfadeıi 
gayet ee.lia ve bilhasaa yavrulanmm alikadar edecek üsluptadır. 
Eaer ayni zamanda itina ile banlmıt ve her sahifesi milli tezyina
tumz ile Cllİp bir surette süalenmiftir. Sarfedilen bütün emeklere 
rağmen fiyab yalnız 30 kuruştur. 

Bathca aatıldığa yerler Bey.azıtta kitapçı Şakir ve R~t, Ba-
1.ilide A.an bmiye kütüphanesi Ye Şark kütüphanesidir. 

Karilerirnize ehemmiyetle tavıiye ederiz.. 

Devlet Denizyolları 

Umum Müdürlüğü 
işletme 

ilanları 

İşletmemiz sağlık oubcsinde 100 lira kadro ücretli bir eczacılık 
milnhaldır. 

Talip olanların şcrnitl aniamnk üzere tekmil vcslknlarlle bir
likte Umum Mlldl rl ğümu:ı.: Znt lolerı Şube..Ine mürııcaat etmeleri 

( 1003.3) 

lstanbul Belediyesinden: 

Taksimdeki mezarlık 
arsalarının satış ilanı 

Pnngaltı mahallesinin Şehıt Muhtar oknğında eski .Me
zarlık arsası, t.an;.im edılmlş olan ımnr ıMınına göre bloklara 
taksim olunarak olbaptııki şartları veçhıle bmalıır inşa edilı;ıek 
üzere kaıııılı zarf usulile ar ttırmnya konuluıuştur. Her blok 46 
metre gcııışlık ve 35 metre derınllgınde bır "aha terkll etmek
tedir. Ccm'ıın 9 parçadan lbRret olnn bu bloklnrdan hcrbirının 

23 metre cephe ve 35 metre derinlığınde olmak üzere lkı :par
sele ayrılıp satılması ılıı m limkündür. Her blokun mesnhası 

85X46=16JO metre murabbaı olup ıkiye tcfrıkı halınde 23X85= 
805 metre nıurabbnıdır. Şımdıllk bu dokuz bloktan 1 numaralı 
blok sııtışa çıknrılmıştır. Beher metresıniıı muhammen sauş be. 
deh 150 lıradır. ilk teminat mıkt.arı: 1610 metre murabbaı için 
13,325 lira ve 05 metre ınu rnbbaı için 7287 lira 50 kuruşuır. 

ihale lf.'12/041 snlı gunü 11nat 15 de İstanbul Beledıycsl Daımi 
Encunıcnl odasında 'Ynpılacn ktır. Buna aıt. şartıınıne ve projeler 
12 lıra 8 kuruş mukabılinde İmar l\IUdüılüğündcn nhnabillr. 
Şeraltı oğrcıımck istıyenler her g{ın Istanbul Beledıycsı Zabıt 

ve Muamelat Müdurlüğll kaleminden mnlümnt alabılırler Tıılıp

lcrln ilk tcmınııt makbuz veya mektupları, ımzalı şaı tnııme, 

proJc vcsaıre ve şaı~nıı e mucjbincP ıbra.zı, 1iııım_ge1cn dl(: r 
ve :ıık ile 2490 nuıılnralı kıı nuııan tv.nfatı çevr ınde hıızırlıya. 

caklaı ı teklif mektuplannı lhııle gunü saat 14 e kadar Dıurtıi 
Y.;ncumene vemıelen lıızımdır. (9962) 

1.-;. - .. \ "t ~.; .. 
, ..... 1 AQU: AM'HMW:US, 

~ Bn·cı;rlundn f stikliil c ..:!.'le ınde 370 numaralı ~ 

BAKER MAGAZASINDA 
Erk"k, kııdın ve çocuklara mahsus 

Gabardine, Covercoot ve T rençcoot 
Kumaşlarından mamül ve her uman olduğu g.bl en iılti c1nswn 

MUŞAMBA ve PALTOLARIMIZ -
( 

lif uhtrrem muştcrilerının t>mrınc iınıade bulunmaktadır 

Horsa ve Osmanlı Bankası 
Komiserliğinden: 

-
4057 No. lu kanunla akdine aalibiyet ve_rilmİf olan 

35.000.000 liralık o/o 7 gelirli 1941 Demiryolu istikrazı tab. 
villerinden 5.000.000 liralık 1 İnci tertibi Maliye VekiletİnİI\ 
14/ 11 / 1941 tarihli emri mucibince 17/ 11 /1941 tarihinde 
Borsa kotuna ithal edilmif tir. 

Ali karardan aonTll dıpn çı. 
tcarılırken, davacı Nazmiye bir
ot"nbirc ÜZt"Tİnc atılmı~ ve kcndi
sıne küfürlerll' bt"rabe; birkaç 
yumruk yapıştırdıktan sonra ka
çarken yakalnnmıştır. 

Hemen üçüncü sulh ceza mah-
Karar Hülilaaıdır 

müddetle hapse mahkum edil- Sedad t umbaracılar Milli koruma kanununa mu-
rniştir. halcfettcn suçlu Sultanahmet A· 

kemesine veTilen Nazmiye 3 gün 1 DOKTOR C. 41 /1336 

--------------------------~--~~------------------

iT ı YA TR OLAR j r , 
ş~~!~ş,T!~~T:~~~ Acele satılık 

UROLOG • OPERA TÖR hır kapı Şadırvan sokak 49 No. * DON MAHKUM OLAN idrar 110/ıı tM unasül ha.atalık- dn bakkallık ticaretile me•gul 
MUHTEKİRLER - Tahmis so- v 

lan rnutehanı8ı Nazmi oğlu Arif hakkında lstan-
kawnda kuru kahvecilik yapan 

1 
Adcmı ıktidar ve belgevşekliğt, • bul asliye 2 nci ceza mahkcme-

Si.ıkyas, yanm kilo halis nohudu ~eı.:c tşeyen çocukların tedavisl. I · d d hk 
halis kahve diye 90 kuruşa sat- Sırkecı, Ankara Cad. Semıh sın. e ~ercyan e en .~a ~mesı 
mış. dün asliye ikinci ceza mah- Lut.fı apnrtımnnı. (Tan Mat- nehcesınde suçlunun fılı aabıt ol-
lı:emesin<:e 30 lira para 1 O ~ün ~ı;ım•••b•a•aşİlı•ka•ılİ·ş.ıs.ı)İl.•••ııııi duğundan milli korunma kanu. 
d<" dukkanının kapalım asına ma ı h • nunun 31-3.59-3 maddeleri mu. 

cibincc 12 liTft SO kuruş para ce
zası ödemesine ve 7 gün müddet
le dükkiınının kapatılmasına ve 
hüküm ;,ltaLi'e11lı~inden iıcretı suç
luya nit olmak ü1.ere karar hula
sasının T asvin Efkar gaz.ctcsindc 
neşredilmesine 2 1 O 941 tari-

kum edilmiştir. 

Cöztepede oturan Fazıl adında l 
_r. l a~ız Ce:ma. ' Lirisı evinin kir. sını artınnnktan 

'490 lira para cezasına ve SirlC.•ci. LOKMAN HEKİM 
ele bakkallık yapan Emin de be- Dahiliye MiatenDssua 
yaz peynir üzerinde ihtikiir yap- Divanyo!u ~O' 
mak lllçundan ayni mahkeme ta. Muayene saatleri: Pnur hario 
rafından 2 5 lira para Ct>78Stn.l, her g{in 2,5. Tel: 23898 

hındc karar verjfdi. ( 10059) 

Bu gece ııaat 20,.ıo da 
__!IEROtVE~QE _ BiR iŞi~ _ 

ZA YI - Sivas vllgyet.inln Zara 
kazasından almış olduğum nüfus 
tezkeremi zayi ettim. Yenisini ala
cağımdan eskisinin hukmü yoktur. 

fstanbul, Mnhmutpn§a, YeşUdırek, 
Sultıın Mektep cadde 1, Çıkmaz so. 
kak Meı·l«de Bcıynaz. 

bağ ve köşk -28139 zira eb'adında içindekı dört odalı bir köşk ile 
( 400) mahsuldar meyva ağaçlı ve ( 4000) üzüm kütüğü ve 

yiızlerce fıdanı bulunan 

ili~:~~~::~ ~:1:~:~ ~~:~ ~: ı 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --

• @ • - c 
in; ::ı '""' 

€ (! 

aı e 
l!I 
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Soldan &ağa: 

1.Mısnfır alınacak yer (ıkı keli

me). 2.Bır hastalığa tutulıın (ıkı Ke. 
lime). 3.Baznn cdelb nln evveline 

gelir. Tersı yapmaktır. 4.Aktl hoca

lıın. fi.İnsanın bir yerinden kırmızı 

u çıkmak, 6.Bır şoru edııtının tersi. 

Dıkış fılet.lerınden. 7 .Kollarını ayıık. 

!arını açıp vücuc!ünü sertleştir. Ra

bıt edatı, 8.Elile a)•ağlle toprağı dı
dcn. Başından aUat. O.Sonuna (A) 

gelirse iııtırham olur. Yeter. 10.Hırı

doğru olduğunu kabul 

Yul.'arıd(lın aıaiiııın: 

J.Bır hayvanın ıç uzuvlnrındıın 

( m(ırckkcp kelime). 2.Sarboş değ!!, 

Koııcle 8 Hnzrctı ~cygambcrl g<>ke 

çıkaran vasıta. İstirham. 4.Eskı iz
mır Belcdıye Reısinın soyadı. Pııkııt.. 

5.is''ltrcde bır şehir. Rusyad!l bir 

nehir. G.Bir emir. Eski Türkçede hır 

hnrfln okunuşu. 7.Anııdoludan ı\k

clrnızc nkon bir küçuk nehır. Hıır!. 

8.Jlazır1ıyaı ak. Ağaç gövdesi. 9.Ayıı\c 

kabı sııtan. 10.Dlşlerını hır yere go-

7 

8 

9 

lıl 

halledilmlı 

q 10 

BUGONKO PROGRAM 

'7.SO Program 
7.33 .Müzik 
7.45 Habcrler 
8.00 Muzlk 
8.15 Evın saatı 

f!.30 Muzlk 

12.30 Program 

ı 
12.33 1\1 üzı k 
J2.4G Haberler 
ı3.00 Müzik 
\3.30 Mf\7.ık 

18.00 Pnıgnım 

18.03 l\lüzlk 
19.00 l\lüzık 
19.30 Haberler 
ID.45 Serbest saat 
l{l.55 Müzik 
20.15 Rad~o gaı. 
20.45 lilzik 
21.00 7.Araat (T.) 
21.10 Müzik 
21 30 Konuşma 
21.46 Muzik 
22.~0 Hnbeıler 

22.45 l\l(ızık 

~.&5 J\ p ntş 

111111041 MlJAMNlı1Sl 

Londra 1 Sterlın 5 20 
NC!vyork 100 Dolnr 132.20 
Mndrıd 100 Pezeta 12.84 

bır hafta da dükkanının kapatıl-
masrn.a mahlc\ım edilmiştir. ' ,_._sıo_k_ho_. ___ ıo_o_ıs_"_' K_r_._a_o_.7_5 __ 

Türkiye Cumhuriyeti 
Bundan başka Galatacla hur-

dacılık yapan Nasri ile Artin de- Dr. Rıfat Çağıl 
mir boru, Çarfı içinde ayakkabı-
cı Mustafa da ayakkabı lastiği Sinir Hekimi 
Ü7,.rinde ihtikftr yapmak suçun-

Beyoğlu İstlklil caddesi Elhamra dan tevkif olunmuşlardır. 
apartımanı (Sakarya sineması) 

ŞUphell bir ölUm 
Numara 1. Telefon 44445 

Cihangirde Kısmet apartıma-

fttnda otul"&n Haaan adında biri-
ainin bir buçuk yaşındaki çoeuau ZAArtııi "' oilı lutahklcsn 
Halil, di'n birdenbire haatalanmış 

Dr.Hayri Ömer babası kendisini Şişli çoeulı: has-
tanesine götürürken yolda öl- Öileden ıonra Beyoğlu Ağa-
müştür. camll karşısında Haııanbey Apt. 

Cecuğun cesedini muayene No. 83 TelCfon: ~016 
eden adliye doktoru Enver Karan 
ölümü fÜpheli gömıÜf, cesedi 
tnorga kaldITtmıfttT. 

lkinciteşri rı : Sah 

eıvas cezaevtnde ı-•H· J 18 
US7 

açdan kura Şenal f<uml 

Gün~ 32' 

2 el teşrin 

Si•aı, (Hususl) - Şehrimiz. Ceza 
s 

Katım il 'Ye Tem!evlerinde bulunan vatanda, 
lara okuma ve yazma öğretmek ıçln 

Ez.anlı Vasati rapılaaı çalışmalardan çok iyi neU- \ıGJıitlM 
5 o s. o. eeler elde edilmiştir. Genç ve çalış-

tan Cfimburiyet MiıddeJumumiııi oane, \Yarınki) ~12 04 ,._ S2 
Baha Soysal'ın çahşıruılatına Maarıf ötı~ 7 lJ ı ı 59 
MüdfJrUlğü ve Halkevı de yardımlar- lk1"'4J 9 44 ... 3' 
da inılımmUJlardır. Açılan kursa de- Ak .. ıa ı:l " 16 41 
wam eden 50 vatandaı diplomalarını Yaua JI 35 ıs 2~ 

abmflardır. lın a' CYarn < 12 'l 1 s o~ 

• 

(T. iş Bankas!] 
Küçük Tasarruf Hesapları 

1942 iKRAMiYE PLANI 

KEŞ/DELER : 2 Şubal, 4 Mayıs, 3 Ajustos 
2 lkinciteşrin tarihlerinde gapılır. 

...--1942 iKRAMİYELERi---. 

1 
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2 
3 

lO 

lO 
50 
200 

200 

adet 

> 

:t 

:t 

2000 
1000 
750 
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250 
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50 
25 
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= 

2000.-
3000.-
1500.-
1500.-
2500.--
4000.-
2500.-
5000.-
2000.-
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1\ 

• 
• 

............................................ , ........... . 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulue tarihi 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Tilrk ıtruı 

Şube ve Ajans adedi: !!65. 
ZİRAİ ve TİCARİ HER N EVİ BANKA MUAMELELERİ. 

Para biriktirenlere 28.:SOO ıı .. 

:r.ıraat Bankasında lrnmoarah ve kumtıarasıa t;:llrruf lluap
lartnda "'D as 60 llrı aı buluna lara ıened'l 4 defa çe.Jtllıcek kur'a 
ne aptıdaki plina g5re ikramıy• 4&ğıtıtacakbr: 

' adet ).00" lıralık 4,000 lıra 1 100 adet 60 lıralık 6,rı-Oo lira 
' > 600 , 2,000 , 120 > 40 , 4,800 > 
' • 250 , l,ooo , 1r.c , 20 , a,200 , 

40 , 100 > 4,000 , 
DİKKAT: Hesaplıırirı.lıkı pnralnr bir sene lçınde 60 lıraJan 

qalıı düşrr.ıycnlere lkrnnııye çıktığı takdırde 'i'o 20 !a~IRsıle vı?rile
cektlr Kur alnı c;eııed<' 4 lcfa, 1 Eyıul, 1 Dn nı:-lk:ı· :o.:ıı, ı :.:Jlrt 

n 1 Haı:fran tarıhler ndc çrkılccektlr. 

ESHAM VE T AHVIL.ı. T 
İkl'ami) en rüzde 5 1938 
(' t> 033 Ergıını 

Sıvas - Erzurum 3 
> 7 , 2 ili& 7 

% 7 1941 demlryolu 
Anadolu Demir)•olu I ve il 
Türk borcu 2 
f ş Bankası nama 
Merkez Bankası 
Şark değirmenleri 

-.-
- .-
-.-
-.-
19.86 
-.-

ıl~orsa harici altm !Yat"TlJ 
Reşadiye 

Kalın Beşibirlik 

Külçe altın gramı 

25 Lirn 80 Kş. 
119 > 00 > 

3 > 57 , 

·············· ... ··········. ······ ............... . 
Tasviri Efkar 

Nüahaaı (5) uru~t r 

Ab ~ .. ı Tıukı11• Harie 
one veraıta ;ç171 ~n 

Senelik ............ 1400 Kr. 2700 Kr. 
Allı ııylık ........... 760 > 1450 , 
Üç aylık ........ .... 400 > 800 > 

Bir aylık .. . . . . ... .. . l&O > ) ol.tur. 
Dİl\KAT: 

Dercoluıım•van evrıık inde olımmaz. 

Sahibı: Z. T. TWÜZZil'A 

N<:ışrlyat l\tüdurü : C. 11A ıMN 

6asıldıgı ~er: M•tbaai EBUZZi r' A 
1 


