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~nlaşılıgor ki Rusya bckle
lltegi tercih etmek zarure
tindedir. Yalnız Japonyanın 
hakkından gelmek için Al
rııarıyonm ezilmesi bekle
tı cct•kse. bıınurı epeyce uzun 
~ ii.recegirıi hes.aba kafmak 
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Teltraf: YENl SABAH htımbul • 

!'ELEFO-;; 2')795 4 
Her yerde 5 kuruş ı 

QIDA 
madde eri ' 

ekil ve veçhe eriliyorı 
lazımdır. 
Şu dakfi•ada harpten içtinab 
el:menin Rusya ı"çin de, J a
Porıya için de faydalı ol

, -~Muhtelif vekaletlerin murahhaslarından 
AMERiKA'DA kk .. h J k . f 1. 

Yiyeceklerimiz sıkı bir kon .. 
trol altına alınıyor, bun un 
için nııihim bir nizana. 
name lıazırlandı, De ıl 
Şurasının tasvibine ikt :-on 
ederek V ekiller H eyelirte 
gönderileli. Tesbit edilen 
esaslara göre malrliıt yeğ 

mü- ı ... ·----------- satışı m e n ediliyor. ır 4' L 
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TECAVÜZ DAHA 1 Sıhhat ve lctimai Munvl"net l Acaba kim aldmıdı? _J 

Yamn : lli.ise~ in O.ıhitl \ALÇI.' 

Le ovyetler Birliğinin .A
;;;;;ı> merilm Büyük Elçisi ı 

Bay Ltt:vinof son ,,.ıku
at dol:ıyısiyle bazı be~ anatta 
bulurunustur ki Rusyamn Uzak 
s:..aı lita kop:ııı fırtınada. taldp e- ı 
deceği hattı hareket bakımın
dan çok alakaya değerlidir. 

YİRMİ SINIF 
ERKEK SİLAH 

AL TINA ALINIYOR 
Ruzveltin mühim 

bir nutku 

"Dünya hürriyeti ye
niden kurulmayınca 

silahlarımızı bırakma
maya ahdettik,, 

-o--

Tojo söylüyor 
uEtrafımızd~ki çenber 

yarılmıştır, artık uzun 
bir harbe hazmzı : 

Ankara, 16 <Yeni &abalı ) -
Sanayi işlerimize yeni •bir veehe 
vcr.mek li7..ere alakadar Veka· 
letled n murahhaslarından mü
ı ekkep bir komisyon t oplnn:u:ak 
faaliyete geçmiştir. 

Bu komisyon. ~anayi jstihsa
liıtımmn ıı henkleF?t irilmeı:;i için 
bazı esaı:ılım tesbit etmeğe baş
lamıştı r. Bu meyanda fnbrikn
ların ihtiyacı olan anakiııe \'e 
yedek malzemenin le<larik şekil
leriyle. ~~mayi insan kadrosunu 
tcekil cde<:ck olan bilumuıın ele
manların, sanayiin atisini emin 
te.melleı·e bağlayacak ı-:o.kilde 
t csbit etmek ciheti de gÖrtiı,ül 
nıekt:cdir. 

Bu ararl:ı kabiliyetli amele ye
tiştirmek ve nmelel~r için i.c; si
~orhlarındıtn maada yevmiye
leri iııleyccek senelik izin müd
deti tayin etmek \ "C yaş hadle- ı 
rini tcsbjt etmek gibi mesele -
l"' n le, hazırlanaC"ak kanun pı o-ı 
jcsine ithal edilecektir. 

I~misyon, aym 19 wıda lktı-

•••••••• : ••••••••• 
• • • 
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Diğer taraftan 

İ Sarıayiimizin nıuhioç ol-
: Juğu leknisiyeulcri yetiş

i tirmek üzere iki nıekfP.p a 

: açıltlı, amelenin sigorta, i 
E yaş haddi, !>cmelik iz in 1 
5 meselelerı' tanzim ediliyor ! 
••••••••• •••••••••••••••••••••••••••• 
ı:ıat Vekii.Ictinde t ekral' topln ııa
aaldır. 

* Ankara, 16 (Yeni S.ııbah) -
Teknik öğretim meselelerini hal 
lettnl!k ıçin .Maaıif ve 1ktıs.:·1.d 
VekalctlC'ri muralthaslıanndan 
miirl'.'kkep bir komisyon, umumi 
tek nik sistemini, ı;ınai ihtiyaç
tara intıbak etlimıek için bir 
pro~·am hazıı lamıya ı,_':3 Iışnıak
tadır. 

1ktısat Vek:llcti, pamuklu v 

yimlü mensucat mınt3kalariyle 
füu • billit~ birer kurs .ıçarak 
aınel~ yeti~lırilmesinc, gıayret 
etm ıktedir. 

Diğer taraftan Ercgilide, biri 
_ıwuş, diğeri de mühendisten ı 

soru a gelen t c knbyenler ycl~
tırmek ıc·ın bırer mektep aı.;ıl -
rnı.şt.ır. t;decek seneden itibanm 
teknısyen yet.i::;ti ı ~l·ek Ye tahsil 1 
roiidd ti :; sı;nedcn ibaıet olan 1 
bu me.ktep talc.bclcri için 6 ay 
F<ınsyi i.:;tihsal nuntakıalarındn ' 
C'.all@nak ve fi :ıy da mektep te 
naı;;ri 1ahsıl sÖrmek gibi bir 
pro;mam tatbik edilmiştir. Ve 
her talebeye tahsilini ikmal e<le 
n>ğı bu Hı; ı;ene za ı fmd.ı 1 inci 
yıl ><-in 1110. 2 inci yıl için 120. 
3 linl·U yıl için de 150 kuruş 
y~wniye vel'ilme.si düı-;ünfümüs -
t iiı . 

Bu ımeselelerin t~tkik Ye tes
b.t i için Jkbsat Vekaleti :.\ia
dhn Tttkik \'e .Arama E n•·titüs ii 
mur<ıhlıa,.;Jaruıdan m üı t•kkep 
biı komiE;yon pek yakında Iaa
Uy tP ~<.~diUr. 

JAPONLAR BORNEO 
AOASINA ASKER 

CIKAROILAR 
' --o--

fngilizler Kovlon' 
u tahliye ediyor 

-o--

Çin kuvvetleri Hongkok 
mıntakasında Japonlara 
karşı umumi taarruza 
geçmiş bulunuyorlar 

--0-

Japonyanın İngiltere ve A- ı 
nu:ıikaynı ani t~vüzü ii.zerinc 
Patlak veren haq>te Ru::.yaııın 
ala.cağı vaziyet merak uyandu·- 1 
nuştı. Çiinkü Japoıı)~mın mak
sadı Uzakııarktruı hütiin be· ı 
:Yl(lzlaı'l kovarak büyiik ve kucl
l"etli b ir imparatorluk kuıımak- 1 
tan ibaret olduğu malumdur. U
:>.a.kşarkta ikuvvctii sun•ttc ye,.- ,. 
leşmi-, devletlerden lı~ri de Rus
yadır. İngiliz vo Ameıik ılılaıı 
Uz:ü.;ıp.ri..'"ten uzaklnsbrocnk o
l. n J aponynmn bir d~Juka. bil<! 
Ruslara tnh:ımm\il etmi) ·eğin-! 
de hiç kimsenin şüphesı ob:rıı~z. 
:Fa.kat Japonya esM<"n çok agu· , 
olruı,yükünii. bütün bütiin ta- ı 
hamül edilemez bir sekle sok· 
ınama:k içın Rusya.ya t.r.an'llZ
dan ictinap etti ve onunla da 

[ A.A. tcJgr.ıflnrmdcn 
lnilfü;a edilm i~tir J 

.\mcl'ika ı)arHimento hat·
biye encümeni, 18 - 65 yaş-

---..,...
1

1 
HARP VAZİYETİ-; ---

Malezyada 

Japon tazyiki artıyor, 
Bı manyanın merkezi 
Rangon bombalandı 

[A. A . t~lgrofl ı ıııcl;m 

hul:. a cdtlmı tıı J 

lıar-be girl!'jme<li. 
J n.ponynrun czrn '.ik istc-<liği, 
dü~n aı-a.sıtıda fndd. r v· 
zetir gibi drwrannrak onl:u ı a
ynmağa çnlışm~sı kendi he~m.-

BOYU C Dl REN 
Japon fmparatoıluk u

mumi karargahının bildir
diğine göre, Japon ku\ vet
lcri Borneo adasının lngi
lizlcı c ait k1!\mma c:ıknrılınış 
tıı 

ına pek doğrudur. Diismanlan
ıu ayn eyrı yakda-:,•aı-nk rnağlfıp 
etmek onların hep@yle birden 
9öviişrnekten ınuhnklrak iJd da- ı 
ha uygun bir hooa pb1'. ~"nknt 
bu tehlikeyi biltn Rsyruun ı:ıim
diki harpte nöbeUni ookleyen' 
ikurb~ı gihi Uzakş.·u ktıa 'kollı.ırı
m kavmrt;ural""ak durması "e • ı
dnucı bir ümide kapı1nı'SJ< ken· 
di. ini emniyet altında göımE'Si 

l:ır arasındaki bütün erkek
lerin kaydedilmeleri mccbu· 
riyetine ve 21 - 2-1 yaşlaı• a
mşm~a ki Cl".keklerin de~ 
r i hizmete titbi oIU:caklm.•ınn. 
ait kanun projesini tnın•ip 
ve kabul etmiştir. 

P arlamento, ayni zamanda 
yeniden tnnk, top, tnyynı-c 
Ye mUhimınat yapılması i~in 
liizmnlu on milyar dolar tnlı-

Nihayet zaferden zafere koşan bir orduyu dondurdu 
ve hu hareket bir dönüm noktası oldu 

Hong-Kong'da 
Hong - l~ong ch·nı ında 

Kovlon Y aı ımad sı İngiliz
ler tnrafmclı\n t ahliye ec'lil
miştir. Hong- K<>ng'a tam·
ruz eden Japonlara karşı 
Çinlilt'r şiddetle hiicum edi
yorlıaı' Ezcümle Japon h ,. 
ı ekeue}ıı iz'aç eclilmektceiı·. 
Japonl:ı~ Hong - l ""ong kör-ımnlrul olubilh· mi? 

işte bu sual zihne ı;?diııce, 
So\")·etıer Birliğinin d mfü U,1-

deıt..ye istirak etmesi taıbii oldu
ğuna. hükmediliyor ve Rus - Ja
pon haıbiııc intizar olunuyordu. 
Litvinof'un b\:vanatı meseleyi 
aydınlatmı~ \'e.Rus1aıın ll<"İd"
meyi teı cilı .. ıtikleıini nnla.trru!j· 
tır. Rushmıı herkesten iyi bil
dikleri Japon tehhkesini ha
fif gömliyı ceJileri tabiidir. Bu-

• mı bildikleri halde h rbe -1\an~
mak ist memeleıinin S(lbt•bi nen-
ba ne olabilırdi? , 

: isatın verilmesine ait kamın 1 
projesini kabul ve ft.yan mec- ' 
li~lne göndermiştir. 

Ruzveltin nutku 
Yurddnşlar beyarınarııcsi

(Sontt Su. ·' Sii., 5 de) 

~-----"" 
A lt.ı ay önce baı:Iayan J\1-

mantaa.ı•t'tızu, doğ'ı-udan 

doğruya Rus ordusunun imh·J
r,ını istihdaf e<liyordu . Bunun 

İktısad günü -Dün Üniversite lktısad Fakültesinde 
kesif bir kütlenin iştiral1: ettiği 
büyük toplantı yapılarak güzel 

bir müsamere verildi 

1 

=Yazan:= 

Emekli 6enerai Kemal Kocar • 
il'in flQıruuı , . .,. mesafe iyi ~w-çil
tni~U: İlerilerde yığınaklar ya
pan Rus ordusunun bir ika~ 
meydan muhar ebeaindcn sonra. 
nn .. "'\harebe haıici edi1mesi ile za
fer yolları açılacak, Lerıingrad, 
.Moskova gibi müst.c'1.hkem mev-
kilerin müdafileri, a~o-ari he
sapla, mnkadderatJarına teı-ke
dilecek ve Rus ordusundan ar 
ta kalaruarı Ural şahikn larma 

1 
sığınacaklardı. 

Kanlı ımevclaıı m uharebeleri 
bir·bM a rdni'l'a kazaıulmış \'e 
Ru.-; ordusu ah'Il" kayıplara uğN-

6m _____ , 

l 
tıhn.ı~1J. tıı:-san zayia1 ı bir çok ı 
milyorıl.ır!:ı if:we t.'<l\hyomu. 

'11opydrnn bir h: • bın kutlu 
(Ffoııu .w.ıyf<ı ... sii 'tm 1 da) 

(Sorıu aııyf; 3 ı;ütun 3 de) , _______ , 
Şeh.in kömürü --Tevzi müessesesi müdürü, ihtiyacın 
karşılanması için lüzumlu bütün ted-
birlerin vaktinde alınmış olduğunu 

Bav Lit\'inof işi şu surı;tlc- mu
hakeme ediyor: Sovyetk·r Birı i- İsf <ınhu l Üniversitesi lktı
ği Almanya ile müthiş bir mü- sat J<, ıkiilteı:;i tnrafınrlan tertip 
c:ıdeleye girişmi~tir. Alman) a- olunan (iktJFmt Giinii ı diin sa
nın yam Sll fi birçok mfrttc•fik)e- at }(j da Üniv1.'l'Si t c l1H'l'ke;o; bi

dan söyledikleri İstiklal Mar- ı1 R usyada l 
~iyle açılmıştır. Müteakiben söz 
alan Onh·ersite Hektörii B. Ce- ı 
mil Bilse! kısa. bir h itabe söy- ı 

tafsilatile izah ediyor 
Dün Tiirkiye 1\ömür Tevzi 

, .e :-"aıt.ıs Müessesesi Müdüıii 
B. L-eheri~ yıı kenuL'>iyle ık onu-

nıış olacaktı.. Diğer tıaraftan 

Zonguldaattan kömiir nakline 
tahsis edilen Ifalkavan \', pu -
r uda tamirde buhmmakt.adır. ri de vnrdıı·. l~tc böyle birleı;ik nasında kııtliınmışhr. 

clUşmanlara karşı muva.tfnk1yet- Toplnntıdn. Biiyilk Millet Mcc
Jc h~rbt.."">(icbilmek için ::--ovyctlcr lisi Reis Vekili 13. Şemseddin 
Birliği bi.itün kuvvetle-rini ve Günalu y, Oniversite Hcktöı ii 
g:ı~T<."tleıini bir noktn.ya. topla- Cemil Bilse!, Univcrl'ite clC'kan, 
mak mecburlyetindroir. Bugiin- prof esöt· \'C doçeııtleıiyle he
ırli cihan harbinde en C'R.'lslı dii~·- men hemen bütiin Üniversite 
man .Almnny!•dıı·. O mağlfıp e- talebeleri hazır bulunmuştur. 
dildiktcn sonrn Japonların <lktısat giiı. ü,), mffasimd..: 
hakkından gelmek kolaydır. hazır hnlunanl:-nn hep bir nğız-

k'Tniş YC hitabesinde iktısat Yel 
tasarrufun ehemmiyetini teba-
rüz etUııniştir. · 

Rektör son yıllarda ta.Hnı·ruf 1 
ve iktısadJ verilen biiyük e-' 
h c-:nuniyete işa ı et l'lmiş \'e bu j 
yolda varılan muv.affakıyetlcri 
rak:ımlnrla izah etmiştir. 1 

(Soııu eayfıı 2 sUt u n 6 da; 1 
Haı1ıten evYel herkes Sov- ______________ __._ ____ _ 

~
·~etler Birliğinin Uzakşarkta ta- mak laz.undır. AJınanya garp bu.ki Uzakşark harbini daha 

ıame.ıı müstakil bir merkezden cephesinde çekiliyor. Bu mu- evvel bitirerek Almanya ile on
·ardım gö:mıck ihtiyacından hakkak. Almanya planlarında d:ın sonra davayı halletmekte 

l~endisini !rnrtarnuş bh· orduya muvaffak olamamıştır, bu da ı;erboot kalmak <iaha ameli ola
ııııu;J.L.lK. olduğunu zannediyordu. :muhakknık. F•ak:ıt Almanya caktı gibi göriinUyor. Avrupa 
n,"ani Sovyetler Birliği hem U- bo1.guna uğTnmamıf1tır ve haki- cephesinde kışın şiddeti Alman 

ı;;.1rkta hem A vnıpa cephe- ki bir mağlübiyct ile de kar§!- ya ile müttefiklerini bir nevi 
"nde ayni zamanda ha.riJedebi - !aşmamıştır. Şimdilik sabit o- mUtaı·ekeye mahkfun bımkı
ccek bir suıette teşk.ilf.t yapmış lan şey Almanyanın Rusyaya yordu. Ruskır U1,ak~arkta Ja~ 
iye kabul olunuyordu. F~at galebe wıamadığıdır. l<""'akat ponlarla uğraşmağa vaıkit ve im-
itvinof'un sözlerinden anla.cıılr- Rusyanın galebe calacağı da kfuı hulabilirleı'di ve Rus toprnk

İ~or ki Uzak.,.ırk cephe8l yar ~fili henüz sabit olmuş gibi teliıkki lann<.lan J<olayca yapılacak ta
ilcreoedc kuvvetli değılnıiş, ya- edilemez. Ruslar Almanları u- arnızlar Japonları çok sars.'U·<h. 
imt oraclm Avrupa cephesine rnumi bir ric'ate icbar edebile- ~aponlar bundan ıkorkmasalar

Jatm"·et çekmek ihtiyacı hissedil- oekler mi? Burası henüz meç- dı Ruslal'ı rahat bırakırlar mıy
' miş. Yahut ordulan besleyen huldür. Her halde, bu kış Av- dı? İşlerin içyüzü meydana çı-
lfnbrikalar her iki ceı)heyc de rupa cephesinde bir netice ahu- kın<ııvn katlar J aponlnnn Sov
n)11i :;r..a.manda cephane ve leva- ması imkansız gibi görünüyor . yctlcr Birliğini aldatmağa anu-
2.ım temin edebilecek halde de- Harp gelecek ilkbaharda. ~d- vaffak oldukları kanaatini bet>
ğilmis, b:ı.~ka tUrlü olsaydı Lit- detlenccclt ve kimbilir ne kadar leyeceğiz. Jeponla.rın hesap ve 
\•inof"un boy,ana.tı mruıtıksız sürecektir. menfaıati ile Rusların hesap ve 
:ı.ddedilme'k Iazmı gelirdi. An- Japonların hesabım görmek menfaatinin birbirine uygun 
faşwyor !ki Rusya bcklGmeyi için A\TUp::ı cephesinde kat'i zuhur etmesini aklı almaz. Su 
tercih ctıroek zarurotindedir. zaferi beklemek Japon.lan Ang- da:kiknda hnı-ptcn içtinap et
Ynlnız, Japonyanın haklmıdan Io. saksonlnra kıaey mücadele- ımck ikisi için de faydalı olın:ı:
gclmek içın Almanyanın czil- terinde Rus tacizinden ıtamıruın.cn ğa im'kan yoktur. Acaba kim 

--
5 AYLIK ALMAN 
ZAYİATI 6 

l san 'tır nı kada~mıza kömür 
. mesı:lesi halikında. şu izahatı 
.. 'er?llJl::lİr : 
ı 

MİL YON İNSANDAN ,, 
"- Şehrimizde son günlerde 

mangal kömfü ii stoklanrun a
:cal."n:alSJ ilol:ıvısh·lc madmı k().. 
miıri.ı · hilhaı:;sa kok kömürü
m· fe.-.;JlaHi<lc rağbet artmıştır. FAZLA İMİŞ! 

Sovyetler, Almanları 
60 mıntakadan daha 

geri attıklarını 
bildiriyorlar 

Bir ayda Mosko· 
va önünde 85 bin 
Alman öldürül
düğü haber 

veriliyor 
[A. A. telgraflnrmdaıı 
hUHisa cdilıni5tir) 

Sovyet tebliğine göre, 16 
kanunuevvelde Ruslar bUtün 
cephelerde döğü§ıniişlerdh-. 
Klin ve Tula cenubunda dört 
büyük kasaba işgal edilmiş
tir. 24 Alman tayyaresi talı· 
rip olunmuştur. 

Moskovadan bildirildğnc 
göre, Tuta civarında 60 ka.

( Sonu ıı:yfa 3 oütun 2 de) 

Rağbet artınca 
Bu münasebetle bu ihtiyacı 
karşılamak üzere Zonguldak -
tan acele olarak -kömür gctirt
ımei?'e mecbur kaldık. 

Hıalihıa.eı.rda. maden kömürü 
stumımuz şehrin her türlü ihti
yac.ı.tma +kafi gelecek durum
dadır. 

b"'a.lkat kok kömürü sarfiya
tı bu yıl geçen yıla nisbeten 
yittde 15 - 20 nisb tinde art
mıstır. 

Bugün kömür geliyor 

* 
Kok'u nereden 
temin ediyoruz? 

Tn.mdr i~ yakınd'l. bitirilecek, 
vapur 7.10nguldaktan şcluimjze 
kömiir getirmek üzere &"fere 
çıkanlaca:ktır. Diğer truftaıı 
fstanbulun kok ihtiyacı başlı
ca ş\1 mmtalralardan elde edil
mektedir: 

Kömür havzasından ... 
1 - Kömür Jıavzasından ge

tirilen sömikok "e Rar.abük 
ıkoklarıdır ki bu da şehrin başlı 
en istihlfık ettiği köın iiı-iı teş
kil ctımektedir. 

istanbuldan ... 
2 - .İkinci kok ıstilısal m r

kezi, İstanbuldnki gazhnn ve 
ıkoJdıanclerdir. İstanbulda bulu
nan gazhane \"e kokhıınelı>r 
Dolın:1ibahç;e, Yedikule ve J{ıar 
dıköydedir. Bunların senevi is
tilıJ:ıalii.tı 35 bin ton kadaı dır. 

m <'si beki nerok~ bunun epey- mo.sun bulundurmak neticesini aldandı? 
c 'l. un • 'e<:t..ğini he b: :ka.t- hasıl edeceği şüphe.sizdir. Hal- Hiisayin Cnlıid YAT.ıÇJN · ~ı:m•-•••••1Uvl 

Geçen bnfta Zongulda!ktaıı 
3.."l>k ıkörnfuii getirmek üzere li
ım.n.nımızda.n hareket eden Yel
kenci w.puııı bugün Zongul -
daktmı hareket etnıi$ir. Ya
mı ~ ~ gelecektir. 
Yclkc.:nci vapuru bu defa şeh
rimfae 3000 ton ikok kömürfi 
gdirme"kt.edir ki bu da ihtiya
~ ıkı~mı küllisini iml'Şlla • 

Buralardan elde edilen Jrol· ibu 
mıntakalaıı:i 1d halkın 1htı • mı 
!karşılnya:bilmek1edır. 

<So ıu ooyfa 2 sut,, ? lk) 

I Vekaleti, umumi sıhh8t br-ıkı· 
mından gıda maddeler ini sıkı 
kontrol altında bulunduracak 
mühim bir nizamname hnzııia
mıştır. 

Uzun ve esaslı bir tetkik 
mahsulü olan bu niznınmıme ile 
gıdı maddeleı inin haiz olacağı 
sıhhi vasıflar tesbit edilmiş \ e 
hazırlık esnasında. muhtelif vı
lftyetlerden gönderilmiş rapor· 
larda göz önünde tutulmu~ .. ur. 

De' let Şurasının tetkik ve 
tasvibinden çıkmıs olan niuım· 
nııme Vekiller Heyetine scvke
dilmiştir. Resmi gazetede~ 
rinden sonra tatb"kine geçilo -
ı..'Cktir. 

Sıhlıal Ve.kiHelinin bu nliihinı 
niı.amnamesi, halkın sıhh tini 
tehdit eden bilhm~sa "mahlut, 
yabancı maddeler karışık gıdıı 
maddel~riııin satışım men' ba«ı 
mından çok ehemmiyetli hükilın 
lcrı ihth·a etmektedir. 

* Ciimhuriyct H::ılk Parlisi 
umumi heyeti bugün 16 12 941 
saat 15 de Reis Vekili Seyh.ın 
mebusu Hilmi Oı n.ıun Rci::;liğia 
de toplandı. Ruznamede ilki 
madde olarak Milli .Koı wmu., 
l'anunuıı 11. 55 ve 65 inci 
mnrldeleıinin de~. tirilmcsi h.aki 
kın<laki knnun projesine daiı 
dahn evvel trokil edilmiş bullh 
ıı m parti a omisyonunun m~ 
batası vardı . Celsenin açılın~ 
nı ve gc<:oo :toplnnbya ait zabit 
hiilfısasınm okunmasını mii.tea, 
kip komisyon rnazhetası ınU~ 
zakereye mcvY.tl ittıhnz ediln~ 
\"e ı:;öz afaıı bir çok hatipler>e 
ılgili \'t.:killerin beyanat nJa~ 
S t)hl'tl mazbata ile birlikte mac:A 
delerde tesbit edilmi.5 bul unan 
~slar reislikçe umumi heye-' 
tin I\..oyiııe ar7.oluıumı.ş "~ bu e
s ... farın ayn n v ittifakla k -
bul edildiği anll!sılrnı~tır. 

Vaktin geçikmC8ine binaen 
ruznamfXle lnıhman diptıJ· mad 
deler gelecek toplantıya hı-akı
larak ictirnaa a<>n verilmiştir. 

ta.n.) 

* Bugiin. mcHs grup l'llrü
nıcrıi sa.balı saat 10 <lı< toplana
rak Milli Iforunma füuhı ..... ıu 
t adil edc...--ek layiha üze'linde'ı< 
tetkiJrntmı bitimıir"tir . 

Layih son şeklini alclı~1n -
llaıı pek y: kında umumı heyete 
sevko)nnn<'n ktıı-. 

* JJeııizaltı . mıfı m ·nsupla· 
rma vcri leı1 l'..amlur ve tazminler 
hakkındaki kanunun b. zı mad
deleıini ndfü>tiren kamın bugiin 
resmi g..1zctc ile ne ı"t.~lil ı ek 
mer'iyctc giımiştır. 

* Aydın su i )uı 4 iincii fit.be 
ınildürlii~'ii dahilinde NaziJlı ,.e 
Horsanlı ovıllarnuıı • ulan ıı ı 
iciıı Teslel• ı.me• kiinde YH' ıl -
cak • eglilii.tör, kanal' e tünei m
şaatının ikmali i<:,in y. pıl ıı ,,_ 
tüdler bitmiştir. 1nşnata g. yd 
Jnsa bir zamanda b. ş!ama r " .ı 
çnlışıhn::ıktadır. 

Bu işe 920 bin okfu:ur hrn :sa f 
edilecektir. 

* Ticaret Vcl<aleti tefti< 
· heyeti nizaım.namcsıne ekle ı n 

muvakJrnt bir mndd il .ı -
kur nizanınnnıe11in 2 in<'i mad
desindeki iutihap kaydı Vt.: yaş 
hakkı ile mulm.yyet olmaksızın 
6 ay içinde baş müfotti v1... mü
fettiş .intihap \'e tavin olunabi-
leo.::ektir. • 

* .MuğlP. \" civ rıııda vulm 
bulan son zelzelenin :tatıribatı 
tesbit cdllrıigtir. Yıltılan evlerin 
saylSl ı.oorı dur. 

Kızılay ~ıktıa. kalan}Q..ra . 
yardmı olarak 100 cafür ''<> yi • 
cek gôndermi tir. 

")\ Memte.ketin muhtelif yerl -
nnd~ alnımı rıalumata O'öro 
bir çok kazalarımıcia Cfurtltu -
ı ·yct Halk Pnr d i kongı rJ ri yn 
pıJmış, viliyet koııgr~leıine gi-· 

c l del~gcl ı i n~.ir. 
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,. Şimron, Uflresind zanğır 1 
1:7.anğır titreyordıı. Aıkadaşları-

1 )ta. tarla~ lıaı\..\p et;Deleri. ici~ 
nılr verdi. Beni f ail feda.ilerı, 

t:ı..rlada ne Jmdar ~avun Yarsa 
uopardılar. Haml:a.n:u parça par 
(.:a ederek orta yere )'·~ ; 

lmuslnr..nı da üçer, a~er, be·q 
şer tfilıe alarak oradan nyrıldı
far. 

Human ı V-elit · ı , 
tarlnlıı.r.ı na 1 tabı ip edi i -
~·n yU.rdderi sızlaya sızlaya 
t yretrni 1 rdi. Fakat buna mu
kabil muhııkk k bir ölümden 
J:urtulmuı:ıJardı. \'elit bin us·
np dlişmanlan iyice umkl -
tıktnn sonra yumruklarını sıktı. 
Aı1cak arkadaşının işitebileceği 
oh sJe: 

- AJncağmız olsun, diye söy-ı 
knd . B'rgün gelecek ki sizden 
bu hnreketlerin ıintikamını 11ln
i>afum. Bu andan itibaren Beni 
ls~ı1in en biiyi.ık dü manıyım ! 

Haman. acı a "ı güldü: 
- Sanki Beni İsraile düşman 

h~silirsen gıden kavunlarınıız 
geri mi gclccek? 

- Giden knvunlanmız geı i 
gelmiyecck. Fakat c.'Ii!11e g c!:e
~eğim her Beni '!srnıl .. erk~~. • 
her Beni İE:rnil l·ndını, omrunun 
.oonunn kadar, bana kolelik ede
~ k. Onlan çalı tırnra'k k~~r.e
kr mevdana getireceğim ; yer 
süzilnfm en zengin adamı ola
cağım. Kun·ct Ye kudretim ~e
mnle erdikten sonra da hcpsml 
'1n ağır zulüm ve iskenceler nl
hnda l·ıvrnna kıv:rana1 inl ye 
tnley ölmeğ mahkum edeoa -
fim 

- Yine saçnı lam ğn ba la -
dtn. Firavunu d , "rmeğ çalı -
E:ıinlnr, senin gibi ylizl ha. J. 
i>cresti üfüriikl uçur ırlar. 

- Ben, onlnn nasıl avlıyacn
caf!ımı, nihay t muameleyi __ d ~ 
i;ri tirip nRSt1 mnh\•edecegıını 
bilirim! 

- Benim kftşanelere • .kölelere 
v' son d rengin olıruığa ilı· 
tıyacım yok. Bunların hepsi se
nin olsun. Beni bırak da şu ne
tnmeli yerden gid yim. Hem dn 
lılerul<'ket.imi çok özledim. 

- lmkimı yok Haınan ! senın 
beni t.crkettnen~ n.'Jla razı ola · 
1"l m. Eğ ı zorl gitnıeğc kal
Y.ışı.rsan yol çıktır: fakat oza
man memlck tin değil, öbür 
(Uiny{,ya gid ı·s u. Ben. ic bıuJa 
1t.dam öldürmcvi dt.' bilirim. 

- Demt-.lc oorla gitm~e kRl
:k\shğım takdtrde beni öl üı ür
s;Un? 

- !:liç <'ıman1 ! 
- Ya kacar. 
- Arkandan g lir: seni, ya-

kalnd1,ğun yerde yine öldüıii -
rüm. 

- Va~· zalim 'ay! 
Ha.mıuı ' r .r zalim vay., .söz

lerini latife eder gibi söylcmi.5-
~ Çüııkti Yelit bin Mus'apfe
na halde kızın örünüyordu. 
Onu başka türlu teskin etmek 
kabil değildi. 

ffiman ütün 
• o =tuğunu 
dc1·am ettıi: 

- Halbuki ben seni öldürme
({c degil, dÖ\ miye bile kıyn
nlnm.. Bunca .z::..mruıdır m kn -
daşlık ediyoruz. Aramızda ay:ı
lık fayr:1ik ka1'lladı. B nıın 
rınnlım &.:nın, senin malın beııim .. 
Seni burnd3 )'alnız hu kıp tn n 
sıl gidebilırim? 

Velit bhı Mus'np, arkada ının 
manevrasını deı'hal faıkedcrek ı 
güldü~ 

- Ban dolma yuttt, ~azsın 1 
Hitman ! Aklın ·varsa, b:l" -daha 
büy1 I";Cyle.rden bnh etme. Aı -
tık mezarlık işin b lamalo11z . 
Bizi bu i i y pmaklan kimse 
.menodemez. l.1 n nc'k ıi teyen-

ki f eımuını göste
ı iriz. 

Haman, HU-az edecek l\'aziyct
te değildi. M <.'bU'l' n "peki,, de
di ı•c sırt..ilstu llZ!lnarak gözle
rini leııkCS17. sema\•a dilcti. At tık 
konuşmıyorlardı. ~ Biraz sonra 
Velit bin Mu··. p dn y ttı. 

* Ara an haylı zaman geçmiru. 
Beni 1 \l fedaileri. bi.itün 

"'avretlerine rağmen, Velit b"n 
i.'ııİs'abın csenni elde edeınemi -
lerdi. Sinıron. y vuklusuna göz 
diken, onu zorla kendisine riırn 
etmek i teyon bu adamın mutla
ka bulwuna ınt \:c ortad:ın ka.!
clınlmasını i iyordu. Hnlbuki 
Beni lsraiJ fednik---ri, reisleri 
Şimron'un bu nesel y bu deıe
ce ehemmiyet veı mesini doğru 
bulnuvorJ rdı. Velit Bin Mus'a
bı araİnaktnn bıkıp 'Usannm;lar
dı. Kendi araların ::la: 

- Reisimiz, biıyllk gayemizi 
unuttu; 011.aya hır .kadın mese
lesi çılt 'Clı: Bu yfuden kıymot
li ;günlerimiz lıeba olup gıdi~ or. 
Bu yüzden kıym tlı giınJerin "z 
hoba olup gi iyor .. 

Diye konu a: .a ·tan n-
çtğa hoşnutsuzluk göstc:ıımeğc 
ba lamıa1ardı. "nlnız lkmok 
bu fikiıde ,.ğı1di. O, Velit bin 
ius'abın büsbütün \başka bir 

maksatla nratıldığım z nnedi -
vor: fakat bu muksadtn ne ol
~uğunu bilrniycrrdu. Bir gUn 
Şmn·onu b.~ k- e Gekti · 

<Afi<ası VU) 

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

HARP VAZİYETİ 

BOYUN EGDiREfı KIŞ 
(811 tarafı 1 tneı uy'f~dn') 

sonucunu 1.mak içın yet i za
-man tah · e<li m ı. '3 - 4. lıaf
tıaltk b'r plhµn ltıtbıkini ilk 
clııı~ar yfıdodincc. Moskova 
meydan muh rebcsinin ;kat'i 
neticeye götüreceğı ümıdi he
tinnisti. Büs ük bit sıklet m1t:'r
kezt)le Rus m ·k zine tevcih 1 
Mildi '\e burasının düşUrlilmesi 
!cin ıhiobir fed kurlıktan çeki -
n"'nnı00i. Vnziy t, · tical cmredi
••ordu, Y :R kı gelip çat! -
~·ordu. 

sa ş 
-v-

diye bu a-
saplar 
şid e i ibat 

yapacak 
Aöulil.Uul Bel 'yasinehalk br

rufından yapıl n mUhtelif şiki-
3•.etlcrden bazı knsaplarm et 
rald dıklnn. ır. 

den 
uruşa cı . , 

ar en 
rıldı 

Bundan sonra ekmek fiyab mura· 
abe komisyonu tarafından 

tesbit olunacak 
Bu az! ınds. Be • Fiyat M"'ıirnkahe komisyon: n zamla 16,5 ikuruŞa. çıka-

ledi} e Ri} ti ynziyeti mü.mı - dün Vali unvini iB. Alµnet rılmasını muvafık görmekte 
dar ımalcam1ar taı·af:mikdau t~ Kınığın riyaseti albnda yap- idi. Fiyat Miirnkabe komis-
ettirmi~tiı . Bu t tk at n ce- tığı bir toplantıda hiikfunetin yonu bu rapora muvafık gör-
sinde hmie b:ızı knsaplann, b -d f t ~ müştür. Bu itib:ırln ekmek kendilcriııc vcı1lcıı ünd lik et- ug ay alım 1~~tınn yap ıgı ·ba ~"rl 1 
lerclen bir kımnmı ttıktan son zamı_nı _ nnzaı 1,ıtıbara ala.rnk bu sa bahtın ıtı ren fjeıı -
rta d ~ bır kısmım kladık • ,,~.tınmızde cı<m k fytlarıııa mizde 16,5 kuruştan satıla-

ıger ı J yuz on para 7.am yanmayı caktır. Inrı anlaşılmaktadır. • d ~· 
J{asaplnı· sakladıkları bu etleri .kar.arlaştırmıs~ır- romisy?n, Diğer taraftan öğren - igı: 

b zı must n1 nuc İ) t Mü·lı bu !karan..'' .. 'l~-.:1 Beled•ye mize göre Ticaret Vekaletı ı 
rakabe komısvonu taıafından 1 1ktı~ad Mudurlugu tarafın- tarafından alınan son bir ka-
tesbit olunan } ttan daha yilk dan verilen bir raı>ora isti- rarla bundan ~nra clmı~k 
sek 'Dır ıicret rnukabılınde sat- nad etmiştir. Belediye lktı- na"'hı. Fiyat ıfurnka~ komıs 
maktaduh1. B led•>• bu •ekil c.ad ud_ürhigü bu raponuıda yonu tarafından U!slnt olu:J 
de hareket eden kasaplarla ~d- l ckme'k fıyatlarının yuz on pa cahtır. 
dctie mücade1 edecektir. -~ııa.t' ~~~----

Her kn np günün lıer ant.hı- · 
de dükkanında satılık et 'bulun
dur.nı:ı.ğa mecbur edilecektir. 

Dığeı taraft n Belediye Ri -
yuscti Lehırde y1)ıti knsa.p dük
kanlan çılmasına müsaade etr
m~e -karar Yermiştir. Şmıcliyo 
kadar bu • ·ıldeki mıiracaatıar 

~ 

'"""'~ ' 
:\ e 

• 
js'af edilm ikte ıdı. 

Va18ni mühim 1 
• • 

amımı bir 
Y :li ve &ledıye Reisi B. Devlet 

Doktor Lutfi Kırd r bütün müe en a&kere 
le iye \e .ıa~"e irc m~diir- alınan a 
!erine y ni biı tamı gönderıştir. ,.. 

n aa !arı ha kın a. kanun 
Bu m me naz t her ediyo a Yl 
ve vifüv t ~:.ıiııe auu<iüıii 15 gün
de bit V ı ' l diy~ Reisi Dr. 
tor l.Cıtfı Kt ta. k ıdi 6 .... ire-

ı meclise verildi 

sını • kad•u· e."l ti :ün ımese-
JeJ r hakkınd irohi ir.ahat \"e-

recektir. 

Aı·kada 
lıya 

ıw yara· 
sarho 

Diin • ruhitlıu mi•ıde birisi 
1 Galatada ~ı hn ı d'ye caddesin· 

de bir meyhane, e gid~ı ek faz -
laca içmi" \ e sarho bir halde 
Dunnuş ısmmdc bıı aı ka ma. 
te::;adüf etnıi. tır Bir müddet son 
ra urnlarm a çık n 'bir müna -
kaş. esn 111 luhittin arka -
a~sı Durmw u ,,:,ı tnh çakı ıle 
yaralamıştıı·. Yaı lı d rha1 Be
voö-Iu hastahaıı~sınt! kaldırıl • ı 
im~ :ve suçlu yakatanarnk bak· 
kında takıbata b alanmıştır. 

Taksim - Eminönü 
otobüstari 

Taksım - Emiııomi otobüıs 
hattının har k t \'C fiyat tari
feleri dün Bel diy .D ımi En
cümen] tar fm n tetkik cdil
nıi.~ fak<it enclımen bu 1ıususta 

4f • 

henüz hıç bu· t< nı:r vcromcmış 
ıtir. Vaziyet bugun d" konuşula
cak \'C kaı ar' eril ektir. 

İki tramvay arasına 
sıkışan çocuk 

Aı:kara, 1G (Yeni Srıbnh) -ı 
Hükümet, nkaı devlet mÜ':S· 
s~ ·.:-leri memurları ylıkln.rı ıle 
m.uu· kanununun bazı m defo - ! 
lerlıti tadil eden mühim bir ka-' 
mın layihası haurlıyanık mecli
ı:;c ,·e-rmiştir. 

Bu Jayihnya er .. re ha1.ardrımu
vazzi1.flık hizm"ti haricinde ta
lim \'e manevra milnnsebctile si
iiih altına alınau11rdan 3656 ve 
8G~9 sayılı lmnunlar hükümleri
ne t&bi ·olan daire ,.e mUc88CSC-ı 
krdc vey ımtiynz!ı ı:ıirketler<lcn 
maaş ,·eya aylık Ucret alanlar 
silah altmda bulundukları müd
d tce mensup olduktan yerler
den ma ış veya ücret !erini ala
caklru dır. 

Bu müCöSeselerd" ımüstohdem 
tabın ve avukatlar h riç 01-
n.ak· üzere mütC'ferrik müstah
demlere ve bclcıdiye rei fori ile 
vili!yet encümeni r.ıı lam1a sl
l~h vltına alındıkları taı·ihtcn 
.itibaren azami 45 gün vazifeleri 
uhdC'lerinde ipka Ye Ucretleri 
tam oln ak verilecektir. 

Askeri birer rütbesi olan bu 
meı ıur ' müstahdemi rm rilt
b maa..~ı kendi d ire ve mües
s s Jerinde fazla maaslı olanla.
rm farkı ve rtitb-~ i olmayanla -
r.ın da. silah altında bulumluklan 
müddetçe maaşları Milli füda
f aa \~ckaletiudcn tediy oluna
c~ktır. 

Seferberlikte askeri rütbelere 
ait maaslar Milli Miidafna V c· 
kfiletince verilecek, bunlnrd1n 
nıan~ veya iicret alan nvtilmt 
v ye tabipler iiilfıh altında bu
lundııkları müddetçe, biiyiik su
baylar maaş veya. ücretlerinin 
bir nşa.ğı aerecesini, gedikliler 
maı!S faıklarının yansını, rüt -
bcsizler 20 liradan aşağı olma -
mak üzere maaş veya ücret cle
:recclerinin bir aşağı yarısını, 

masraf t rtipleıinden veya mu
vakkat calı5ttrılanlar kadrola -
rındnki müdd le ukayy d ol
mak üzere yukarıdaki mi Her 
v çlıile mnam !eye tabi tutula
c.ı.klnrdır. 

Tekaüt aylığı almakta iken 
ha7.~u'da talim ve manevra ma -
sadiy!P se-ferberJikte rütbe: ile ve 
ya rütoo,.iz silah nltına :a m n 
Jann bu tarihte almakta olduk
laıı tekaüt aylıkları mikt ·ına 

1 ve buna munzam ücretleri olanla 
1 rın bu 'iC'retlerinin 'inzimamı ile 
1 

balicr olduğu miktara güı e ,.e 
icanwıun diğer maddelerin ııy- ı 
gun bir şekild" maaşlar "verile
cektir. 

Kc eccgımiz (Kurban) ları .ı.!lıklorc 
annoğan <!delim. Hav:ıcl l:ıyn et 
ver n mıllctlcrin d:ılmn ba J, rı dılt 

ve .h \·aya k:ılkıklır. 

ku uc 
Oi or • 

1 1 

Ecnebi kitapları gittikçe 
Pahalanıyor 

Krubköyündc okuyucumuz :Al
tmt&& yazzyor: 

<'Ecnebi l tcıplan çok p:ıhnlıdır. 
Bana öyle ı:cliyor ki kitapçılar bu 
i§t'kı ıihtikfu- J' pıyorlıtt. :a.ıcsclA, ld 
tub n üzerinde ilk yazılı ırıym.ı, n
zcrlnc bir kulem <{;izgisi vurmakln 
kaldınyorlnr ve onun yıınına ıo-
20 frank zmnlı Yeni bir fiyat ya
ZU'Orlar. Frangı da altı L.'1ll"U$tmı 
jpe...~p clüklcrine göre evvelce iki 
J~rcyıı olman bir kit:ıp şimdi Uç li-
1 lflll ediyor. H lbukı hal n 
Fr &ın kitap ' ekte-dır. 

Bunlnr ı id<n J.- hnn kitaplardır. 
Bu y ~zlufıın onüne cçılınesini 
ı-ıcn cdcrun.> 

(B!l§ taraf• l inci .say/ada) 

8. Şemsetlin Bünaltay kürsüile 
Rcldörc1en son« . Bıi} iık :M.il

ilet Mcclıs Reis ve1dli B. Şcm
clın Giinaltay söz ahu nk 

n3Lik bir altı~ı..; ıile dinlenf'>n v: 
k sik alkışl. rla iltcsilen bir 
orıfern v.er.mİijlir. B. Şenı

sccluiıı Gi'nalt.:ıy .konfernnsma 
söyle .b!l aımşt.ır: 
"- On ikinci tasarruf ve 

verfonn1lar lhafltm;ı miln:EP.be· 
tıyl fın::ı.nbul ıJniversitesi ta
Taf ındau ·ıazıı lanan ibu toplnıı
tıda ~f.ük.scl\: ilim yın•amıznı pro
fesör ~e talebeleri 'Rt'n ınd:a bu
l ındu.ğ , d:m dolayı btiyük 
bir insir h ÖU)Wu.ktayım. 

Hiç i" tazyik k rşısmda 
eği m)aceğiz 

1nsa)1hlt tari ·n1n ba ladığı 
lrnr:--nhk wmanlardanberi. b~~· 
ör nc?'i görlılm yeu ımgUnku 
celıcnıı~ huyırt :icind", büfün 
(! ünya l1.llll tof nlnrı ve ateş 
ka n gnlnrı arasında tutuşur, -

n,ıblzunbuwd huzurv neşe 
ile WJ!l:ın:mnmız idc2l sa tle-
rin en ibüvüğüdur. 

Bu mes'ııd durumu d ~ m ct-
tirmeh içın ımilli .ruh m. kayJ:_ :: 
maı;md 11 doğıın, mılh vaı .ıgı 
her türlü ilıtiraslann fe\ iı de 
tutan TÜyet ve uzak ı;örihe 
ınıüste;:ı t sivrscl yolumuzda, 
nrtnn tir dikkat l'C itin· ·1,. hiç 
bir t ~ ik lkarfilsın :.:t ~meksi
:zm, srusılınudıın azim 'e rneta
n&ıl vimüyaaey,'iz. 
Aı kada~lar, 
Bugıinkü <lünyanm miistcsna 

durumu, haıi>e giren mıllctlc.r 
k'1.dru· bar:r barjui imilleUeri de 
ikn~Jrli bulıranb.r içinde kıv
.r~dmnaktadır. Yeıyiizü mil
lcflcrL'l:ien biri olma'k 1tibariyJc; 
bizim de nyni sıkıntıları, aynı 
yoklukla.r.ı, ayni ırtırap1aıı cek
ın iz tabıi \ c z:ınıridir • at 
zn ıi ol n bu durum aı'fjlsın a 
hiçbır tedbir alm:ı.ksı1:1n elleri -
anizi bağlıym·ak dunu ~ak s.ı-

mtJ güniin bit inde koı kun bır 
af t halini alobilır. 

Diin Topk pı n S rkeciy git 
mekte olan 3~ numarnlı tram • 
\ ny urabn ının aksi i tikamette 
ki kapısına lhs<ın ve Recai is
minde iki ço::uk tlaınıştır. Bu 
sırada Aksaray Ltıl;:a.mctiııden r 
gelen 276;) nwnaıalı vatman Sa-

Bu me~'um i'l;nbcte ~iırüklcn
ımcmck için sıkınt.ıl n mümkiin 
oldugu kndrır aznltma:k, yokluk___ ıq, ı rı ıkame yoli le iıaiifletmek 

' çareleıini bulmamız icabeder. ,, 
!ihin idar03Uldd i tram\• Y .ara - K d 'L d • 
basile 'karşılru ınca ıki arabanın lZU!U a K€D ille uy 
nra.sında kal ı 11~ n sıkışa:nk 1•h yet bi~ yuvayı te 
liaburga kemıkl!!ri z.."Cl lenmış • n -
ıtır. Yaralı oocuk derhal tedavi 
ellilmek üıeı e Gm eba hastaııa
ı,c:sine kaldırılmıştJr. Tahkikata 
clevam ednme'kte r. 

ran cadaloz 
eı· den J'lk ı 

:B. ŞE:nseddin Clinaltay ımii
t lôbcn bu cabada ıkbsad ve 
ta 1ntfun buvük eh ıınuycti -
ru tebarüz ettiiıni , e . özlf'rini 
şöyle tamamlan ıstır. 

H~rikalar y3ratan millet er 

Boa';, z neziesine karşı 
ne yapmalı? 

N~ye lmrşı şu tedbirlc~J 
baş vurmak lazımdır: 
1- Sıcak bir oda.da oturıxı~~ 
2 - Sıcaktan so~<ra, so~ıtd 

tan sıcağa birden bire girip ç; 
rn k. tİ 

8 - Bir bardak .ılık llıUu:rr 31ı 
(3) damla (tentürdiyod) (2 • 3~ 
knhve kaşığı kadar (kolon>:J 
knrışbrnrnk her çeyrekte 
kere gargara yapmnk. • / 4 - Bir bardak sıcak ıhlanıtı 
ra (1-2) gorba kıışığı kadar ( ~ 
si dezcnli su) karı. brarak b 
ccyrekte bir kere gargara J e. 
mnk. ıi 
~ - (4-0) gram (Abid~ n\{;ı 

alınız. Bir kilo tenıız su ıçıne; 
tınız. Ateşte kayııattJrını ... 
il:ıclı sudan ılık olmak üzere r, 
cı>yrdctc bir kere gargara ~ clJ ı• 
nız. 

6 - (40) gı:mn (Ro. ak , 
ı~.z. Bir kilo suda :kaynattır 
Cc}" ekte bir defa ılık o 
gargara yapınız. 

7 - Büyiik bir bardak c 
ı-cyahut ıhlfımura yarım H 
s1k1!11z. Bunun içine (3) d 
( t tirdıyod) bir oorba r.t11 

( vk ıjenlı su) ilih e edin ·z. He! 
çE>vrek attc bir kere ı 
Y41JI mz. 

tS - Taze \"eyahut kuru n · 
yj cay gibi -ka~rnatnuyarak- h ~ 
laymız. Heı· bardak nruı li .ılı1' 
E;.J/a (3 ı clrunla (tcntürdi.} > 
bil- çorba kaşığı kada1· (oksiJPn· 
li su), iki ltnhve ı~a.sığl ıma .r 
kolonya iavc ederek her rey il 
ele bir kcı e gnr,gam yaınnız 

L;okman Hekin: 

Şehrin 
Orü 

iMoskova ctraiında \'e Mo ko
va · n iki y bo - ldu. F: k t, 
imle m zumelorinin dminliklc
rine-dalmak im;tanları buluna
m~ıf'tı. 

drldiğiııi de tebliğlerden öğreni

~ or uk. la : O bin ta:n·nıe}i, 
to.nk ve topu elden çıkıaraıı ru
duııun g.eride t is ttiı,>i y m 
bir ıCCJ•hooe mulm. lıe hayntmı I 
y~atmak husustındnki irade~ 
kuvveti hayretleı· uyandnıyoı

clu: Rus o?'dusu vaı dı ve dö
vüRüyoıuu: Nıh yet, ~iddetine 

boyun cğcliıen kış, .z eı'den za
fere .koşan bir orduyu dond ı -
du. Bu: bir "dönüm noktası,,

dır. Çekilen ordu, iklimin ya.
rattığı cebe :ı-;ıcmi ~ r g~ıile
rind din] n c le, tedbir alnc;.ık 
ve 1.anınnı gelince, husmiyle hG
sapl cak!. 

Şişli'ye çöp dökülmiy cek 

tu. Velhasılı l•c·lııın wlc hnyntımız 
ö.]i'lc bır çorba oldu kı lcen bır p~ -
mnn, içmıyen lmı pışıııon •• Vnl de 
hanu cfcııdl ve ınuhteı-em ı-ıı~ ı 
bir der bcyefcnd1 ile müııak< a 
dev m ededururken buna rcıı a 
lıanıme:fcnd de ntıh:ık buyurdu. 

Rusların biye hasu;ıcla .' e 
lı mon her mulınrobc \•azıyetin
de çıLui-dıtdnn ınukabil wr
ruzlar ıacı tenl,itlcre uğı uyor 
ve d ima Rus SC\'k ve idaı esi
ne slrate)k b'r tekılme tavsi
ye cdiliyoı du. · 

Bu yapılmatlıfu halde, Mosko
\•ayı geddcn vuracak fuı.r et 
oı dusu. iRus ordu3unun da mev
cudiyetine ha time çekeceği il1-
, r ediliyordu. H lbllid, Ru lar 
:endi filanlerindo, ber tehlikeyi 

,göze alıyor ve ~ılikleıine.~v:
niyorla.rdı. Lcıungrnd dU§uru
cmemi,şti. onru:n d ha rnuh -
·<mı v~ mühim olan oskova-

da ll114kııvcmct -Od 'bilirdi. Za-
mruı we, tmtidnfi hooa.bın ouh· 
"SIYOl ffi. n:Jinterland, cebhcyi 

iyor c phe ~luklnrı dol
duruluyordu. Ru~ h:mrlığlmn 
Yils'at ve m~ru:ıı hnkkıntia al· 
d lınıştı. ·uz kta.n yapılan 

minlcr cb'r nymcti h iz ola-
m:ı~ ı. 1 

B'r delme, girme, yarma ve 1 
ya vimı "' ordul nn hnttil ibir 1 
kalın ya. Jrod r ir ''°' ;ntha e-

Bu muıtakanın nerelel'i ola
cağııu imdiden ke tir.mek müm 
kün değildir. Dav , b rmma 1'\'C 

}'orgunln - u dindirırooktir. Bu 
SJl'tlan temin ed lbilccek mmta
ka, bir onmın, bir sıı, bır ımüs
tahkcm annnzume veyu geçil -
ıncz bir sil ile g: · idir. B~gün 
bir 4<ara orman, bir Westwall, 
büyük bir nehir y ktnr. Bu sed
di, g e A'lman sir ı ve &iası 

kuracak :ı.-e öyle sanıyoruz, kı 

anubar bel ri, mevzii nı hiyette 
de olsa, dC\-ıam edip gideooktir. 
Alman ordusu, büyiık ihtiyat 
drnvvetlerine sahiptir~ cepl:ıeue • 
kileri dcğiştirebilır. Diğer ta
rnftnn, ·Haçlı Orduyu bütün 
ıbir Avrupa devletler manzume
si \iicutlandmmı~tır, kvJye de 
edebilir. 

Rus ordusuna gelince, stı'"ate
jide 11e gibi muvnffa1nyetlcr te
min ooeceğini lındiseler gostere
ooktir. General~ iso, ber 'ki 
ordu karttmına .ok ıı. iller yUz. 
le çıkmı§t.ırl Artık mücadele, 
h~in tabiatledir, onun güçlükle
rini yenınCBini bilen, naşarılar da 
gösteı'C'bilir. 

lstanbul B ledi~cl)i Şi liyc 
belediye t.irnfından ç ·p d-kwc-
ceğfoe dair yapı!an l'!~fyatı D~ ad ,g nç ve Unewer, gcU-
kat'i olarak ıt: l{zıp etmırur. ııın • ıle ı de bnsıt gorgillu ve ca-
Edi rne - İstanbul asfaltı rl'ı .. 

Jstanbul B ledıyesi İstanbul -
ili:c:lirne a&!nlt yolwıu. T-0plca.pı • 
dan itibaı en 2 kilometrelik kıs
nunı yeniden geni 1e ncğe lcaraı
-v.crmi tir. Bu lkı ım y. ni ya
pılacak istimlitl lerle çifte yol 
haline getir.ilccektir. 
Bir yangın başlangıcı 

Dün alcşam sa.at 22.30 da. Mer 
canda Caferiye mm üst ika • 
tında terzi Mihran \'e eriki Yer
vruıtın odasındaki mangaldan 
f.!Içrayan kıvılcımdnn çıkruı yan-

1 
gın neticesinde di.i eme tahtalıı.
rının bir kısmı yanmıs ise de 
~·eti§en itfai}' tarafından 
sür'atle söndürülmilştür. -----------Adanada a1tı bakkal 

tevkif edildi 
Adana (Hususi) - Şehrimiz. 

de; alb b=ı.'kkal dUkkfuılarındn. ee
kcr bııllmduğu lınld .müşterile-
rine .satmak · iklerindee. 
acliiyeye eı.·kedilmi , Mlidıim-
-:.ımwnilikçe te\ kif .olunmu§lar.
dır. 

D~ acı dam. d :ıi rnyctint ~yle 
nnlatıyar: 

- Dutun do tınrımın muhulefet
leı ine r~cn ı 1 h cdcrlm ı.lmldi
ıc e\ lendim. Ne dar kabııhnt ct
mı ım, onun ez metini 1iimdı nnlı
yo um. Kanm bidayette b:ına ta
m: ile mutlı.li. Görgüsüz anasına. 
cahil ·ve ayni uımruıdn Ukal!, züp
pe rn1zaı;1ı erkek lmrdcslne uymu
yordu. !Den de carımın ılı:rtırım sa
y r_pk bu iki mızmız in.sanl9 ynşa
m ga kendimi alıstınyordum. Ço-

cugum dünyaya gelinceye kadar bu 
hal de\>:ım etti. Hiç bir hl'ıdlseye 
mcyfüın vcnncmeg:e çalılitım. Fa
kat çocuk doğdu1d:ın sonra l~ler 

bfufuiitfin kurı:;tı. Ben sıhhi lc:ıu>

laı·n uygun olarak blr ynvnı y~
iirmck istiyor, kayınvnlideın bu-

n)ln tamamile alc&ini yapıyordu. Me 
se1i tiç aylık çocul?a uyusun diye 
haşhaş içirm~e ltalkU, mllnl o1cıwn 
ıkücük kıy,amet koptu. Çocuk biraz 
ibüyudll, Araplar yedlrlrlcr de onun 
lcin lnıvvcW olurlar ıddinsilc ç~ 
et yedirme~e teşebbüs etti, itiraz 
ettim, bu de!a bUyilk ku'ame1 kap. -

Ond 11 sonra d, ev tımarh uc. c 
dllndü. J te nihayet huzurunu a 
kadar geldik. 

iiin muteber şahltleı i mey, nın
dıı bulunan kayın 'alide l nın ~ı 
d ·d ni şbylc yruuyordu. 

- Bu ka cnk;;ızdun konu ııı h n
san guı mcdım alwn efendi. Eu da
nınclım ulaccl;. ad ın ıuce ~:ılıkkrı
mi lnkir.lan~tır. Çok kafalıdır. 
:Qukacık Wr •y onu filha1d { ) 
kııfnlnndırır. Dwıu luuwula dunu 
bey de bu o=:ıawru woo .fona l>.r ın
wn olduğunu bilirler. Kızc ğ 
helak clti. 

Oğlanunı kahırlıırıı ugrat -
lı. Dilcdm .s!zden lıkim efendi, ta
sınız bunCJı"zı dc~nizc, vlrmcycsi
sinlz bu meret hıısl~. 

'.Meret hasını: söza mcrnk eynn
dırdı. Kııdınn sormak istediler. Fa
knl cHnliyenlcrdcn blrisi ı:ıtıldı. 
iezbahada baytarm11, $Öyle cevap 

verdi: 
- :Merak etmeyiniz, knyuı valide 

hanını illifnt ediyor. Memleketle -
rindi' sev<liklerlne b5ylo dcrlermis" 

Şahit o1nrak dinlenen kahveci 
Kevork, .k~u Rüküıı hanım da 
ayni mütaleada bulw1dular ve böy
lc.-cc iki buçuk senelik temeli bulu
ııan b r anc çöktil, ıtitU. 

~ 

Tütün Şefi İzmire 

SENELiK 
Ci AVLIK 

1 AV<L.IK 

Turkıyc 

1 00 Krf. 2700 ~r . 
i7r.t> .. 450 » 
400 .. &00 .. 

1 o . 30J .. 

ÇARŞAMBA 
Gune~ tc 

2 • .l?o 7.28 
7.20 12.10 
Aı.ı:ım Vatııı 

lkındl 

9.48 tunf 

14.3() \'ı:nu 

lmııak 

gidiyor 1 
:lımıir, (lilı si) - Ticar t t:::============-~~ 

''ek"leti tütüncü ük k ~o u D J K K A ~r -

12.00 1.39 
16.42 JB.21 

12.50 
5.33 

.şdi Fikri Soyer'in .y nuncia 
Ankara.dan 'Şelmiınfae geleceği, 
s:ıtıı.lnrmın tamimi ev u ile 
olitkadar <llacn;ı lıaber lınmıa- il: 
tır. ı~i>:'K:!,,,_,..x:o;.._,., ______ ,.,.." 
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§ mekte-leri açmalıyız 

Tasarrufa nereden 
başlamah? 

, YA 'ZAN: J l A. Hilmi YOLAÇ 

ITo t" ogün m 'thiş bir azap 
•iciı e k. vrannuşt ı .. Sonrada gene 
ve M

0

Z"l mısarir in nişanlısına 
Jm:rr.ı tnlmıdığı 11<1.z.ik tavırlaıı 
görmiı.'7; ııi§Rlllısuun bu yüzden 
k ndısj ne karşı t:'töstcrdiği hnsin 
!akryd tavırlaıl ynralanmıRtı. 
'El('nin olduğu gılıi RoBtınin de 

ozl ri ' '-" baka nokt.'1.lu.r \'at..dı. 
vket :farikaya yiyecek gibi 
kıyo genç kız bıı.ş.ını kaldrr
ca c: un gözl<'rine mstlayor, j 

BfilmeJ istiyor. o ırecc cviı gi· 
d tfi1 t ~"Rptı . . Ahıra gi di; Hı
;rı. to"ı kandırdı. Ahırda saklan
dı. El \U\k çok.ilme a.lıır lan c
:Vc geçti. Yav~ ·L n :yukaıı çıktı 
~c. 11~ıilllın lropısında beklc
dı; 'bekledi. 

F.le ılnin ayak seslerini duy • 
~u. n l soslcr Şe\ ketin yatırıldı-

~
... oclaru.n önünden ,geliyordu. 

1 ~üplıcsi lmlnıadı. Hele ni- ı 
lmnın kapı ın!l vunıldu~

n :çeı.iden M ırikanın tatlı 
n le: 

I{im o? clın• se .. ,lendiğini 

1 

ı ıca ttıhammuı "dcm~di. Şev 
\"Ul"ltymı.ım zannıle 'Eleni-

lerle deniz makineleri fen Ye 
işletme :iRlerinde ihtisas unsur
larını yet.ijtirecek ayrı bir Tek
nilruma da muhtacız. Afolek er 
kJ -k makine in ::ıt mekteple -
, ıru:le a.~ğıda yazılı dersler gös
terilir: 

Umumi bilg.! rcl"n: DU, ym t 
ve yurtda!'l bılgmi. Meslek bil
l"İl"rinden i 1 h ,,, p1arı, fiz"k, 
1.imya, heml e, tersimi hende-
se \'e tekruk r im. 'Müıanik, 
makineler, makine nksamı, ku\'
vet makineleri, m mn elfıl r, in
şaat bilg;si, c:lcl tr"k tekniği, 
Umumi tcknok.ji , mukavemet, 
makine laboı tuvaı larmda ta
lıınl r. lkazalardan korunma ve 
sanı .. yi hıfzıssıhhası. 

Ö1J1ek olar.ak yazdığım ,şu 
lai iik m:ıkine inşa.at mckteple
rinın planı bize gösteriyor ki 
küçük bir makine in · tcısı bile 
bir çok teknik fikh lerle, dcrs
hunclcı dc, kimya, fizik, mul-a-

111 vet ve ıruıkin ... lnbo~ tuvar -
larınd.ı. mlıŞ3cnklar, pratik ya
rpafl klar, tlaha sonra fabrika ve 
iınlathancleı d..,. .staj yapac:ıklar, 
ondım onrafüt· .ki bu dmik i~i
lcr f br ik:ılarımızda h ln ki yer
lerini ab .. C'al~l rdır .. O vakit eli-
1nıze gec;en rn kinden ıyi kuJ-
!anma.cını bılen, makiııeJeıe ta
bii cimurlC'l inı \Cr~n. ona evladı 
gtbi bakan. kuvvetli iş adamla
rı elde etm.!.s oluru?.. Bunlar ne 
k dar l:oğ.almsa sanayHe~e 
plıinlarmu?. o kad.ır ı\i tahak
lmk cdt:ı, ümıdinc.le buİunuyoruz. 

Jıin :ırka tarnfınn tcl~mc s:ıvur
du. 

Eleni elilc nr · ını tutaı·nk 
topal ~El topallaya odasına doğ 

1 
ru yJt :ti: 

- Bt't; i ! dedi. Sen ne yapı -
yordun oı ada ? & n bnı::;kası san-1 
dım da onun icin hızlı vuı dum. 
Ne bıleze_sim ki ensm. Hıı ı1. 
srı.ndını s;:?ni. N e \•ı:ı.ıdı ornd ? 

- Bir -ses İFiittim.. :Marikola 
beni istiyir .gandım. Aınnın sen 
nereden ~ıktuı? 

- Rüya ~oı::clüm. Fcnn bir 
rüya ... Evde yangın cıkmış. :Me
rak ettim. YavaRCU iceri girdim. 
Yukurıda .ayak cıi duydum. 
Ka~ıma sen çıktın! Ynnlışhk. .. 
Haydi Kalinikta ... 

- Kalinikta, l{osti... 
Elleoi de Kosti de yanlışlığı an 

lar.115lar, aldandıldarına. kanaat 
getirın.i~lerdi. .Bir.birlerine v.cda 
ettiler. Eeni artık rahat \'O -emin 
y taırına uzamrken Kosti de 
s~t>sii hakkında münasebet -
siz şeyler dilşiinerek geoo uy -
kusunu feda ettiğine pi~an ol
muştu. Yavaş yavaş merdiven -

. ..-...-.... - ---

YENİ Bİ 
tecavüz daha 

(Başı '1 incide) 
f Şan"hay bö · e 
~ tı:ı.n:uz olunu r. 

Hong - l~o~da Vıı.tcrya 
mahal! ı yanmaktadıı . J -
ponlar, hıin Çinliler tarn
fından tu tur;turuld uğunu 
.sQyliıyorlır. ~ird mi 
bir teli, goı:ülnıektcdir. 

,Japonlar ~ı\moy' '· r çı-
kıırmıy.a. tesebhüs etmişler
sede bu harel<et Çinliler ta
rafından akim bıra'lnhnı~tır. 

Ma'ezya'da 
Şımali Mal zyada Ja:..on 

tazyiki gıttikçe artmakl dır. 
Japonllr İngiliz kıtalarmm 
ilk müdafaa hntlarma gır
mi5lertıir. K dah b l inde 
Japonlar y1.:nide11 tuaı uza 
geç.mişlerdır. 

Jııgiliz kıtaatı toprağı karış 
.hıanş müdafaa etmektedir. 

Şimali fnle?.yada Kelantan 
bölgesinde de muharebeler :üd-1 
detlcıı.:miştir. Bu mıntakada Ja
ponların ağır znyiat verdiği 
bildiriliyor. 

Hava harekatı 
Saygondnn bildirildiğine gö. 

re, Japon tayyaı eleri aşağı 
Birmaııyanın merkezi olan Ran
gonu bombardıman etmişler
dir. 

Hong • Kongdaki kale de 
tatııip olunmus, bir çok hedef
ler hasara uğraWmıştır. 

fllip:n'.erda 
J.'ilipinlcrde kayde değer hn

,.a rorekatı olmaml!'}Sa da Japon 
ıtayynreleri dün mahalli saatle 
6.!t5 de Hangapoda deniz üssU
nü bombalarnıslardır. 

Amerika Harbiye Nazırlığı
nm bir tebliğine göre, J;:ıpon 
ların Filipinler üzerindeki hava 
faaliyetı mahdut obnuş, 4 ,Ja. 
pon ta:yyaresi d"\süriilmü tür. 

Deniz harekatı 
Japon imparatorluk karar -

glhı deniz kumandanlığınuı teb 
liğine göre, J wnlar diin Ma
nda rivarındn bir Japon deniz
altıcn iki Anu:rikan genıi:li ba
tır:nıştır. 

DiğPr Uıraftan Va~ıngtona 
g5re, Amerikan bomba ta\'Ya -
releri, Luzon ıaoası açıklarmda 
,lapon gmnilerine ksrşı yeniden 
hücum etmi§lerdir. Bir Aıneri-ı 
kan denizaltısı, Havay adaları
na yakla51llal:ta olan bir Norvcc 
gemisini batınn,.,tıı . Gemin· n 
miirettebJtı kurtarılnu~ır. 

Zayl!itm bi!!nçosu 

Libyada 
-o-

İngilizler, Gazala
da yeniden 120D 

esir ald.i ar 

İnJiliz tebliğin~ gbre,. lngi • 
lizler h1tı bolgesind j.cri re-
1• t!erine devam · lerdir. 
:Mihverin 300 tonluk mühimma

tı tahrip edilntiş, 1200 esir alın-ı 
mıştır. Polonya kıtahırı. Gn.za
h cenubunda bir m vzıı zı ptct
mi5lcrdir. 

Alman Teh iği 

Alman t bliğine göı c, "lih\ er 
1nbılurı mıihım lngıliz . l\~ ·t
leı ini dJ .t.mısl:ır, bır tuğ..ıy l O· 

mutaniyle b;rkaç yiiz f' ir alınış 
lardır. 

Alman tayyareleri Tobı ukta 
yangınlar çıkann·slarılır.. Bir 

1 
Alm.lll denizaltı ı İsk<.'ndeıiye 
önüruic bir duşmnn kruvnörünü 
torpill ycrck h3tm • ~tır. 

ltal, :ın :Tebliği 

İtalyan t€'bliğine göı , Ga7.a· 
la cephesinde anud:ıne nıulı ı ew 
beler devunı etnıektedır. Zn hlı 
kıtalar Almanlann )ardııniyle 
lngilizlcı ~ ağır zayiat \ crdirmis 
lerdir. 

A ER.KADA G eralDB Gaull'"n 
Seferberlik ! Radyodaki nutku 

(Bas tarafı l inci sayf nda) -o---
nin kabulü yıldönümil mUna- " A ı m B D 1 a r d a n 
sebetile radyodn. bir nutuk 
soyryen Ruzvclt ezcümle de- intikam alacağı 
mi tir ki: 

"-Hürriyeti seven insan- mız ,gün taayyün 
lar ve memleketler için 15 • • 

llkl=fınun 1791 tnrilıi ka.dar etmıştir ,, 
.Ktym tli bir :y olamaz. 150 Loııdra, 16 (a.a.) - Dün ak-
y"ll ı:vel bugün yeni bir mil- şanı rnyod1. beyanatta bulunan 
lct, müntehap bir kongre va- serbest Fransızların lideıi gene-

sıtasile 'dünyanın bir ucundan Ö· ral De Gat ile demiştir ki: 
bıir ucwm kadnr bütün insanlı- 1 "Arnerikı.nın harbe girmesi 
gın düşür.ce.si üzerinde na.fi?. o- kati bir znfcre munc1ildir. Ame-
1an hukuku beş r bcyannam irı rH nın rl •• ha ~imdıden yapın.-: ;a 
knbı.J etmi~tir. .lJ 'adıuı )."ardım s yesınd.., gc-

Pilhnkika 1939 dan evvel A- Ic:cck sene mıittefiklcruı fahri -
mı::rilm bc>)nnnamesin"n doğru kaları \'e tezgahları uuşnınıı fab 
görU ü hiç olmaz.sa. prensip iti- nlnı ve tezgfıhlanndruı iıç kera 
b..ı.rile 1 bul cdllmiş bulumıyoı - d::ıh~ çok t. yyarc, iki kere dah!l. 
.iu. Bugun bil<.> Almanva. !talyr. çok t:ınk , e altı kere daha çok 
ve Japonya müstesna olmak üze. g\!Illi inşa edecelcl"rdir. ı 
l'\.., cliinya memleketlerinin pek De G.rnlle şlmlnrı n:ıvc etmi~ 
ınu!ıt emel olarak beşte dörtlü bu liı : 1 
pr<'nsiplcrin gurur veren n tice· Şimdi Yatruıdaşlarımızın :kıtn- 1 

krini \'e derslerini kuv\'cil ndi-
ı İ'-'lır. Fak:ıt 1939 dn Almtll)yndn Jinc boyun eğmek mecburiyetin-

,, de buluıımrunıza ııığmen çok ..,.eç 
ın~an hakları beyannamesini mu ınedcıı düşmanın cani=anc Jcüs-ı 
teber bir vesika· olarak tanıma· ,,-. 

talıhğı dola.yısil<> kanlı göz ynş-
y-.Ln ve kabul ctmiycn bir hizib ları dökeceğini biliyoruz. BI7im 
iktidar .me\'kiine geldi.,, galip , c mün kim ıSifatiyle ha

! 1.1zi rejirnlııdcn bahseden Ruz 
vclt sözlerine cöyle devam et- ı ·d:cte geçeceğimiz gün taay~ ün 

~ euni tir. 
mi tir: j 

··-Nazizme göre ferden bir .'Bir ngiJiz .. !kruva· 
i~SO~IU \:Ücudün.' ruhuna \:C :zörü torn•ııe erek 
Jıkrme .:ııt, kendınc mahsus hıc ·.,r 
\»r hakkı yoktur. Hoşuna giden hatırı.eh 

Yıuan: A. C. SARAÇOGLl.l 

B elli başlı lokanta.lnrdnn bi 
ı·ine giıip listeyi iBtedini:u 

lWı beş on türlü et yemeği, üg 
.bcs ııe' i balık, bir haylı sebze'~ 
mutene' ' ı ccrez, çorba isimleri 
t>öziinü~ <'"41 ar. Pilih bılc: Fa,.; 
sulyelı, na :ı u, beyinli, kebapll 
gıbi muhtclıI nevilcrc ayrılmış.. 
t r. 

Halbuki dü.'lyanm t>.d. ini göz 
bnünde bulu uracak ı.: ancak 
bir knç yüz kılomctre ötede açı 
insanlaTın yaşadığını .da düşü
ncce1;: olursak hu mİl'.lS yediCO' 
gıdi m::ık cld n cim.ez. 

En kıban • a .n t iı lu , her 
z ! de-.!11, " ınüu ihti) .ıı.lorım 
tatmin ede el• bır kuc nevi sebze 
ve pilavla m karna ıle iki üç. 
cins kompo t JıcmiM'. y tmez? 

Yalnız lol n Iardrunı ya! 
E\ .ierimizde de u sıkı tasarnı· 
fu ı iayet azımdır. 

'\ aı>keıı nes ~ mısclim? di
y\.nlcr belkı bulunur. Fakat u
n..ınnnyrılım ki basaıılarıle bü
tiın diinvavı havrctte bırakan 
Almanlar: ~ 

- Rah' ltılunmızda tereya
ı1ı yem ık. parası ile . ilahltın
dık ! demi. lerJi. 1 emek ki bir 
rı.illet :!ı'apmarık, üzcnti olma
mak ııarti tn arrufa knrnr \'Cr
d i mi harik 1 1 ~ratabilıyor. 

\!Irk n t ... sarı f.a nlı alım kı 
u r.1ıllct yoklul: yoksuzluk yüzü 
~örnıesin. Yokı.;cı lokantn liste
lerin ]0 on türlü {'t ~emeği igm~ 
oıruJukca, e't•lernuizde, sanki 
no mal ı.amanlar yn .. cmvormuşuz 

6 İngiliz tayyare. i düşürül
müştür. İtalyan hava ku\·vctleri 
Malta 1tn va ve denz fü:ıle.ı ini 
bomba r<l l.!llan <'tın iştir. 

cllilc tutunamaz, istediği l eı•de 
J aşıımnk \'C sevdiği kadınla 
evJenmek hakh yoktur. Bu in -
sanın tek vazifecri Allnhm..., \'~l'· 
ddnına değil Adolf Hitlcre itaat 
tir. H Ucr lcin biz.im diişündü -
~iimüz gibi bir hükumet tnrzt 

Bcrlin, 16 (a.n.) -.Biı Alman gıbı. ncfsimızi kürük bir feda.
denizaltısı Jskendenyc .uçığında kfiı Jırra bil katlanmaya alısbr
bir İngiliz deniz teskiline taar- n ndıkca hiç bir 1jey yapmış ol-
ruz etmi0tır. Bir İngiliz .knn'a- _m_ .. _~rı_z_. _________ _ 

rüldüğünü söylemiştır. 

Jnponla:·ın bir mayıı ..çemisi 
batmış. bir hafif kru..: zorle bir 
mayn dcikıne gemu;.i ha ·a uğ 

nunıştır .. 43 tayyar~ kay.;olmu,r 
tur. 

Amari' a'da 
Ayan Meclisi .adliye en u.·ne

ni harp zamanında Ruzve!te 
t; vk1Jô.de lahiyet \eı ı ka
nun liyıh.3s.ını tasdik et..."lli ir. 

.. f"umeslller Meclisinin deniz 
encümeni, Am ı ıkan ı-p filo
F.nm•ı 150 bin ton arttnnıaıc la-
hıyctini veren kamın liıyıhasım 
kabul etıni!-:.iir. 

Bahriye nazırı Kno•:, Ameri
kan filosunun dü~nanla temas 
iciıı ~ık denizde !buh ııduğunu 
söyJemi..c:.tir. 

timl<iin aeğiJclir. Onun iciu hii-
1.um~t, millet vazifelerini lceııdi
sine cmredm mutlak amir h~. ~ 
!:imdir. 

Ruz,·cıt harbinin sonuna ka
d r "li üdaf.aa edileceğini ve huna. 
hir bir tclıdhlin engel olamıya -
c;ı~ını tcbariiz ettirdikten ISOnı a 
sö,.lerinc söyle nihayet vermiş
tir: 

'· ".aı;arlığımız bu dünya icindc 
Ju.irrivl"t veniden emnivet ltın
da buluninndıkca siliı.hlannuz.ı 
l;ırnkmıyncağımızı karşılıklı ohı 
rak 1.anhl iit ediyoruz .. ,, 

J 1ponyA'da 
Janon Diyet mc<'lisinin fe\1 • 

kaU\de içtima devresi bu sabah 
mrnl 11 de imparatorun bir nut-ı 
ku il<' a<'ılmuıtır. G neral To)u 
Japonyanın lıarb-' girmesinin 
r~lı~plcrini anlatmıs Ye bilhas~a 
P6ylc demiştir: 

Meksiko şehrinde Mıh\ er a
lt'Y hine bir nümayis ya.pılrwR, 
buna 100 bin kisi iştirak etmiş • 
ti I'. 

J3pfiiıya'da 

" -- On günden daha az bir 1 
r .. amruı icindc Amerikan donan -
mas:;jnın kısmı kUllisi tahrip ctlıl 

"j'oltyodan bildirildğinc göre mıı:: ye Uzakaı ktaki İngiliz dl·· 
hükümct ııamnıa söı sövlı:m~ö-~ ı.:z kuvvetlerinin bliyük bir lmı
Eı':llitl1ivetli bir ?.at. M. Lit\;nofun .ı mı olan cenlıe bir kaç nokta.dan 
J.~pl)nya hakkındaki sözleri Ü· y.lrılmıtır. Bız uzun bir harbe 
~ı mde miıtaleasını sö_yleı 11ş, 
:ı-ırak bu beyaııatın Jnpon hil • hazırız.,, 
kumcline aksettiğini bildirnıi!l· Gent·ral netice olarok demi -
ti~ tir~: 

Bakümet.in iki milyar On mil "- Japonyanın Ame.rikn \'C 

zoıu 1orpiHenerek ha.tırılm~tır. 

* 1 
l.onü ... a, 16 (a .• 1.) - Amiral-

lik daircsınin bildrrfü•tine gen c 
İılgıliz aenizalblan Gırnlde Knn 
tliy limamn:ı girer k iki dil§ -
m.m ·apuru batırmışlardır. 

---»ıı«----

Amerikan 
tebliği 

:M nila, 16 (a.a.) - Salı giinü 
nP dilen tebliğ .kara ephele· 
ı ·:ıd e cmıniyetli füalıyet ol-ı 
111,ıclıgını ve genc:ntl Gerard Vil
kınsonun, Manili umumi kıarar· 
gfı tun:ı l 'lyin cdiJdjğiııi bildiı-melc 
tedir .. 

Mumaileyh, .Amerika ve ln
gitiz kuvvotleri ttt'flsmda irtibat 
suhflyı \'flı>jfc ·ini yapacaktır. 

t.1giltereyi mağlup etmeden cv
vı... kılıcını kınına sokmamak 
im. usundaki kam azınini ifad" 
ct.m<1-k isterim. İtnly , Almanya 
'c Japonya nihai zaferden ,.c 
dünya sulhüniin tahakkukundan 
o\ el sılf:lıı ellerindf"n bırakma-
ın. lfa 
aır~ .. 

kat 'iyetle a?.metmişlcr-

yr:.:ı ~aılik fevkalade mun-=am ı••••••••••••••••••• 
UL CTİ biitç ihdd.&ı hakkındaki ;. 
teklifile bilt,.eye 4 mil~ ar 60!1 11 nin l, ıdr •mı 
milyon yem ~mm yapılmasın~ ait nln en ı 
t 1-ım ittıfal.lu kabul ol· ıımuş
tul'. 

n l' ı d.n y 
ı Fen-
1 n 

Samsunda tohumluk 
buğday tevziatı 

s~msun, (Husu H - Vifüye
tinıiz i in ayrıl u be:ı yüz elli 
ton tolıuffiluk buğdayın tcvziine 
lba!jlanmıştır. 

Bu tohwnluktan 1'00 hin 'ki· 
losu Samsun merkez Mlgesine 
aynlmı ·tır. Bu miktar Zinıat 
Bankası vnsıt..ısi) le ödünç ola
ı a..;c d ıtıla kt1r. 

----00----
Fransa'& fabri
kalar kapanıyor 

l..ondra 1G ( a.n.) - \'isi resmi 
l<,ı ansız ajan ı bildiı iyor·: 

l"'ömür bulunmaması ve elek· 
tıı'{ k dıetinin kafi gelmemesi 
yüzünden Ft"allsız hilkümcti, 21 
ltgkılııundan 4 Sonlillnuna kA. -
dur FJ-:ınaız fabrikalarının bü· 
yiık bit kısınını ka1ıatmak 'lnt.>c· 
bu:-iyetindcdir. M.scknlcr, iaşe 
mad i"lcri ba1.ırln·an mücsacsc • 
lcr ve ylik clc finnalar bu l :ıraı 
dan istisna cdılmi tir. 

.Ame.rika ve 
Fransa 

VNı'ngton, lG ( .a.} - Vişi 
Fraıısa·ıın vaziyetini aydınla:ta
bıl cek beyanatta bulunup bulu
ııa.may.acağı Mrulan suale Hal 
1ıöyle demcl<tediı·: 

''l-,ransız milleti, c kiden ol -
duğu gibi, hali hn7.ırda:ki ~-azi -
y1..:t.ın m uliyct.lerine Jıasıl .karşı 
koym .. k icabettiğini bilecektir .. , 

.,.. :ea r ~ 

~on "Rene] ı in en cok okunan 

GOLiVER 
CÜCELER ÜLKESİNDE 

r--HARıcı--..., 
L :kUGük haierl:er ı 

ı om.ını 

RE BEKA Şaheseri Yarın Akşam 

"LA L E Sineınasında 
Herkesi hayran eden bir efsane diyarı 

lfor nlli mıı i'.lc m t n W r • 
bulu seferber edecek ol n bu F.ı -

HAY ÇAPKIN HAY~ 
Çeuiren: BEHÇET SAFA ~kcı No. 29 ;J 

N d n . a. ve artık onu o-1 
d~1 • b d nek istediği za -
• an i in f ru •tında olan Şe\'kcl: ı' 

~ \ . di. Sen kimsin? Ma
ı ıK.ı s n mim? 

-Y ııtnk odınnın t pısında oi
risi Yardı. Kapıya Yuruyordu. 
On:ı bakmak için kalkt1m; bel
ki de hnstnlanmış oldu~-unuzu 
<luı;ünciüm. 

- Ya, demek beni dil ünii -
yorsun öyle mi? 

lcri iniyor, ahırdan savuşup gi
diyordu. 

Fakat bu iki ~şık eğer şüp
heye düşmemiş ol alar, yeılerin
tlcn kımıldamasalardı korktuk· 
farı başlarına gelmiyccckti. Çün 
leli: 

1'-farika, uyanmıştı. J{apsı.ıa 
\'Urulduğunu duyarak ''Piyosi
ne., diye sormuştu. Cevap ala -
mayınca dinledi; bekledi. Sonra 
Eleninin acı acı sesini duydu. 
Sanki v.avalh kız dilşmüş, bir ye. 
rini incitmişti. Kapısında Eleni· 
nin işi ne? A:cab:ı ne oldu? Ba
bası gene sarhoş geldi. Ana.sile 
bir maı a.za mı cıkruınışlardı? 
Yoksa misafir bey hastalanmış 
Dll :iei? 

:M.arika kalktı. Kaıaıılıkta fıs
tanmı güçlükle buldu, gıydi. Ter 
ı:ı.ı rini de aradı, buldu. J(a1ı1~1 
doğru ~ ürüdü. 

Öbiir taraftan Şevket de bir 
ke.rn uyandıktan sonra uyuma. 
mıştı. }{abalık ettiğine hiik
mc.tti. Zavnlh kızcağız kapısına 
kadar gelmiş iken onu geri çe -
''irmiş, kapıyı acmak zahmetine 
bile katlanmamıştı. Halbuki bir 

1 cvU\tlık olmakla. beraber Eleni 
de körpe ve yabana atılnmaya -
csk kaJnr güzel bir RUö uzı idi. 

Şevket, bir sağa bir rola dön. 
dükten sonra yatağından fırladı. 
Kapıyı açtı. Aralıktan sofayı 
dinledi. Bir ayak sesi işitti. Aı. 1 çak sesle: 

- l!.'vı;t ndim .. 
fıfvl d b ı 1 ıh1.. ı.arru1lıkta 

dondu: kaldı. m .ndi kendine: 
- Ncredesiıı? Buraya gel.... - Allııh, Allah... demek ki 
o·ye seslendi. J{apıdan on - benim şu bıçare ma. um kıza 

c!ım ::ıle:ride ince biı· .kadın h v h muc:allal olmam da mukadd r 
belirdi ,.e duıdu. Ne ce,·ap v - ımis. Halbuki Allah bilir va . 
ıiyor, n de haı ket ediyoıdu. Den bu kızn ilışın k niyetinde 

Tekrar "·ne bclrlivorsun'? Gc>l- d ı: ılim. ()mı rn .. ran"'CT.l cırn· 
s..?ne El eni!,, diye seslendi. Gene gıı • bn k •, h ıs ti~ orum. B.1 k 
ce\ Il ata.m'lymca kıynfctine al- t.c ... 'I'nH 1. b::k i onu d!l be
dırmayrrrak sofaya atıldı. G ne nim ku n: • •ı . D"nı k bc
l:a.dın viicudtlııe sarılınca onu .o. nim naE.ıb m büuin ı t ldi _ 
cl:ıyu aldı . ğım kadınları aldatmaktan ıba-

Şevkctiıı Eleni zannettiği Mn- r ttir. ı 
rik. heyecan içinde bir kelime 'I, rikan n yanına oturdu. IIc
ızôylt'mcdi. -Xiba.r gencin lmfüm yccnndan Jıala tıtriycn gen kı
ara.t.ındn bulunmak öyfo bir s a- zın ellenni tutarak: 
detti ki bu saadet onu hem_ şy - m m, d i. • 
icind-0 bırakıyor, lıcm utandırı- bö.•le ):arı çıplak b r 
yorou. Bir ~uk kedinin e· i- ı !m ka~ uı IDl ıl •ılrtı 
lirken aöıterdiği rehavetle keu- G.ıdau . 

- E>.-et beyim ... 
- Peki. şmıdı benim odnnıa 

grldiğine canın sıkıldı m1 . Ben 
liCni zorla sürükledim. 

- Hayır, anıma iz beııi Eleni 
ndınız. Demek, onu bekliyor

dunuz. 
- Öyle sandım, amma işin 

doğrusu • ıı benim ~ok ho~uma 
gıdiyordun. Fakat scu ni.,anlı 
ldin. Sonra <'ok masum, kllçiik 
b · kman. Senin gibi .körpe bir 
kıza el w.atnıak günahtı\'. Doğ
I' u f.ada gördüfffim gö ge 
11in en oldu•funu bilseydim Yal
ı hı yanına b " C" van şmnzdl!'.tl.. 

- Ö~l yF.c pişman olcluııuı 
ımtli ! ... 

- E t. .. R piMlnn olm dın 
ı l? 

- B:ı· 11", hı ... 
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1 RADYO PROGRAI 
-171 ciKanun1941 
7.30 Pı·ogrom 119.45 K('nU,. :ı. 
7 .33 Hafif (Ziraat 

partalor :Vekili 

7.45 Ajan 1 lis Erl ı11 
haberleri •HUi5 Şarkı 

8.00 JT:ıfif tilrk 1 '( 
paıı;alar 2G.Jô Rnd o 

8.15 Ewin saaU gazete c 
8.80 Mtizilt 

1
20:45 Bir h· i' 

12.30 Progrnm tilrkı ! 
12.33 Ş.ıkı ve ö a·cn ~ 

turku c.ı- 21.00 Ziraat 
12.45 Ajan.c; Takvl 

hnbcrlcrl 21.10 Kon k 
13.00 Ş.ırkı ve ! snrkı ' 

tiirkülcr türküıc-

AŞ-DİŞ-GRİP-NEZLE-KIRIKLI / -SOGUK ALGINLIGI -ROMATİZMA-NEVRALJİ program ,(Post:ı 
13.80 Krırışık 121.3& Konu!J111• 

18.00 Program ku\usll) 

f/e ütün ağrıla~ ı derhal keser, isEm ve markaya dikkat·.Nevrozin yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz 18.03 Radyo dans 21:4U Rly.ıse~ 
oıl, lr. ı cümııur 

Hergeleciuin bü) ük Yaşan 1' 

roagli'ıp ederek me~<.hmda~ <;e· 
1.ilwesı ep€-y.,;e dechkodu vucude ı 
getJrmi~ti. Diğeı· hasımlar nk· 
~'' olmağa başlaclığ1 halde da
ha ha a meydanda boğu uyorlar 
ek 

lHN ncı, Koca. Murada hc-r ne· 
tkMe bu glireşte bh ey yapa
ıtwyoı: u. Ve yeımmı;yacağı füı 
ııft!~hyerdu. 

Kooa. Muıad, gül' geciktik· 
l<-tYfi aı1.l')'Ot', ayııi zamanoo 

da 'io!ü ·umları c ~ahy&Pdu. Kat· 
ı: cı dedi l«.•plu b'r ~ü~t:i ol
.autu ic:in dPJi Mur dm deli df>hl 
~ı it.ctlc·ı llie t(.'mkinlc mtidaua· 
kl ı:d'· buhımıyovdu. 

lfü ı. llık Kalrtotcı, l\asmuıı 
lt0l md .. n ~ \'Ura:rak düY. "mdu. 
V• R:o~ıı Mıtt-adı beUndetı v l'· 
IHi!ri..ıt oladı. Mııra . »tı, arka 
'lif~ nn .. n kıwt.uhnek i'.l'in Ka 
fH.'1lnın kollat ını bHdamak isti

y uıu. 
°K'11tr lO l, il l } aSJi Ull tled-·rffi· 

r.uyoı , yau l ~' u i)'O'l' kös -
kliy0« ~k alll:na alM:tğ?. bşı-

)'Ardu. 
Mucaddc tniithi~ oldw. Fakat 

<.ı.t rancı, zorlu h.~snunı nihayet 
aostelrlıy~n·h allına. aldı . .Muı'ad 
haEµnının altmdan dikilerek kal} 
nınk i6tedi. Lakin sıln bir kaz.ık 
Jle olduğu yerele mıhlandı kaldı. 

Katı nncı hasmına kuvvetli 
hıı knzık vur rak s;ol ayağmaan 
d.t ltöstcklemişti. Koca Murad. , 
lm bağlardan kurtulamadı. Oldu 
ı;u ~ 1:rde mıhlanıp kaldı. 

Katı ıneı, hasmını binm ()\"Yel• 

191ağl"ıı> (."Clip meydantlc.11 <:~kil-1 
mrk istiyordu. Çönkü aı;ıl has~nı 
}J( rgcleci, bliyi\k Yaşarı mug • 
lup ederek rahata vannıştı. ~on 
n:ı. da akşam olmak iizeıc idi. 
GUI'l'. in berı bere k lmRk ıhtı
lfıali de çoğalıyordu. 

Ka-traneı, hnsmını kiint~lecli. 
Koca Muı·ad, künteyi yeyince o
lanca kuvvctılc direndi ve gcı al· 
di. Katrancı, iri ha mını , kıyu 
atm· ğu rnlu;ıyordu. Pal aL mu
va.ffal· olamadı. ÇiınkU Murndın 
ı,ıanJaı mı d.ığtt mıH ı 

OOlurıdu. 
Katr~ıuı, Koca Mm~dı bo· 

y:tmdunıkla ve zorla biikC'nk al
tına. almağa çalı~ıyordu. 1kı iri 
gövdenin bu gacldaran_ boğuş • 
m ı hakikaten enteresandı. Mu
rad, eu aygırı gibi soluyordu. 
Soluğun,uR km-v ti etrafa ses 
veıiyoıdu. 

Murad, bir y ııdaıı hı. boyun
duruktan kurtulmak icin has
~Hmn ellerine sarılmı!1tı~ 

Herg·eled, Mur11.clın bu hallile 
gül~üştü. Yanında bulunan çı
r.ağı Kıa.rıı Ahmede dönerek: 

- Ahmet, görii) oı musun bo-
ymttluruğ"? 

- Zorlw tt til lııi u ta!. 
- MlWadlll ya~tığını g· rii-

y~· usun? 
- Kurta.nnağ:ı çalışıyor .. 
- Öylemi kurtulur insan eo-1 

~uruktan? ! 
- U ta! Senin yaptığını kim-

yapamaz.. l 
- N ıl yapamaz be? 
...._ Usta! Ben bile <>ğl etti

~ in halde yapamıyorum. 
- K~lpsınız da ondan .. 
- Değil ust.-0. be!. ı 
- Allah MuP dm giivaesini 

ltena vermiş ol ,L idi, bak, o kat
nııttcıya böyle bovıınduruk vu
rur mu idim 'f Soı- • ıp cliker cli~
JnC'Z bir köstekte. teııeşirliğinj 
y o vururdıuıı.. ArkMı 1.'<0'l 

Bir Fener binası yandı 
Jzmir (Hususi l - F'or..ada li

ı. ancl:ıkı fenet· jakınıııdn b:r 
y~rde f~er memuru Hasan De· 
niz, deniz fen eri kin bunlardan 
iıç teneke Y,B4'.ı mııay1.:ııe ederken 
bunlardan birisi aten almış. 'i

kan yangınd n fencı· binası t~-1 
mamt.·n yamnı"tır. i 

REKOR 
:l'A") tin~ tt~l:ırıHın hali~~ ~tinin ıt.ksini lstıat Nlt•ne 

1000 Lira ikramiye verilir 
B~ki<allaıdan aı )ınız. Adrese dikkat: İstanbul Tütün 
Gtlnıttik 1\emeıli sokak 21 nurmn~. Tdefon: 24197. 

Koca Mtmıd 1rc: 'o ou. Ni
lu~·et Kr-tı n ı J.unt ·ını iist ,,_._•••• 
fü,tc tazcledı. Y(• ı ıu\. tt, k ola-
rn:ıyınca. yınc ı,a~ı~ gdı ı ek du-

ÖZ A R C A ••=••-•~ 

J.uadı. 
Katrancı, kn~..ıkt bıı dakıka 

~klcdikten sonr • h ı;mını ,ul 
ay.ığı ultmdnn dı- ha H landn a · 
Jlf.k il ri lioğru a'ıp ynydı. \'e 
lıunclaıı istifade ed r~k derhal 
yine kUntcyc girdi. 

Katrancınııı maksadı hasmını 
dağıtarak birden bire küntele -
ın k ve yine birden bire kcrnıek 
V•" askıya alnrak asırm~tı. . 

Fekat Koca Murad, dağılma
dı üste de sol ayağını hasm.mın 
dd ayak arasına iyice d steklc
diktrn sonra paça. kaptı. Bu va
ziyette Ratram ının künte :ısır
ın asma imkfı.n yoktu. 

ÇünkU Kocn. Muı. d, küntc 
_;2hmından kuı tulmuR bullmu -
yordu. Katrancı, küntcyi çöze -
miyordu. Çalımına getirip nı;,u
mak iRtiyordu.Ve bu yolda kun- l 
tc 8.{;ınnası daha kolsy olurdu. 
Hasmı nede olso. kendi kendin~ 
paçaya bağlıyarak daha 1..iyade ı 
~oobit etmiş 
bulunuyordu . 

Fakat J{Oca ıuradııı ay t~ı. 
b:uınıın iki nynh'l aı asınci. de-=
teklı \'C sokulu oldugu l('.ıll n- ı 
v. ntaj daha ziyade Ko<'a \!u- ____ _ 
raddn idi. 

Katrancı, nihayet künlt }; 
ibo • lttı. Ve, ~ ~;lsını da b~ıı:1a
y:ırak hamnınd.m aldı. Muı ad 
bu rn~sat tan . tif. d ederek a· 
y g .ı< lkm. l; ırtedi. Ve t k
raı m·.tı ne ının ı çasma saldı. 
Ve y pıştı .. 

1 .. ttı nc ı, gene pa':i ... ~. kaı tır-
mıstı. Jş fcm:. idi. Mw·ad dizle· 
nıp d :.,ı ıl mı5 \ y~lt idi. Bir 

ı n · thi ı ücadcl ldu. 
ı ı 11 ı a'tm.,ian J·aJ-. - ' , I.'ll)' NU 

tr nl'l fu ttan tif de ~
a l\Oc Murcı.da sıkı biı bo
~·un u uk ,. urdu Ve l!:Orlı bo
ğar k paçayı :Muradın elit den 
ıldı. Bu suretle Murad da n· 

bo) 1 d ı . 

Deniz Fabrikaları Un111m 
JJ/iidiirlüğünden: 

tn,tıhanla ve göstcrcccl.Icri liynkatc ı re ta';:dlr edilecek saatlikle tor- ı 
nnc.ı, tesviyeci, bakır borucu, dem r bo u, :ı ı Mlator t. mirci i, motörc ı, 
e1e1-trlkti ve tilrblncl al n:ıc klır. 

Gidip gelme yol masrafları kcmaılulııe ~it obn:ık ü er<' icap eden ve
s;Sderlle GOlciık Deniz Fııbrikıılnrı Umwn l\Hldurlilıfinc mürncnat oı.m-

ması. el 0852> 

İstanbul Fiyat Miirahabe 
l(omisyonundan : 

l sta11bul Fiyat Miirahabe 
Konılsyonundnn: 

134 ?\o, lu ıHln: 

D .. po, m<ı .ı1~1 \•e dılkkflnıı.d:ı \ cya llcr h .. ıı i bir ~erde bir ı,;\l\ uld:m 
1 

b kn pirinç, p ı-lnç unu \"<' ı,ırık ı>hinı: olanl. nn bu mnddelı:r h •· h::ın"i 
Uİı şekıldc ·atılmak ÜZ<'re bağl:mnu._ bu.unsun H-,a bulunın:ısm bulun
dukl:;rı yer, mlkt:ır ve !:ime nlt oldukl rnn go tcrır bir bcynnmın e ile en 
~c:c 20/12/941 cunıııı-tcsl gilnu okş:>mır;r, knrlrı· n ıh. llın en bıiyul miilkiyc 
• rı ı-lildne \'ılı'\y t l<a. e Mıiclüı lu U \ c :rıyot Muı .1lrnbc blırosu Şc-fli ine 
•Jiluinnf'leı ı luzuı 111 ll."m olunur. (l 1162) 

Toprak Alall.su/leri Ofisi İstanbul 
~iubesinden: 

~ııbcmizin ııtuhtclit" scı \ isl~ı'iııdc !lO - 120 llı:ı kadro t:ıhsi l. tlı memu- 1 
riye.lcı·<' biliıntilı ıı nıcınuı· nlınucuktıı·. lhı ınunhnllçnkn l:iO - 100 l ra 
t,ılı~i atlı olaıılnı. liı;c h' 100 - 120 liı·.ılıkfor.ı d;ı yırhsck ınt:ktcp mezunlıı- 1 
11 h~ı"<'nıc g!irc nl.ıbılcccklcıl UcreU.:ı tnyln ı>dilccC'ldcrcl:r . .-\~-ığıctnkl knbul · 
li' rn.mııı h.;iz tul pkrın 25/12/94\ pcı~ m\.ı<> gur.u ~ı •• t 14 dC' y:ıpı1ı., •• 
mıulınnn i t rak etmek Ü7.crc 24/1~/941, .ı::ımınr. k. dar lüzumlu 
b l.h.· ubemıze ıı ür. c:ı:ıllnrı il. ıı ol •ı • • (11144) 

t<abul şartları: 

' ı ırC'ktcp mezunu bulıınm.ı!:-, 

TÜRe İ E CÜMHUR~YETİ 

Z~RAA·r BANKASI 
Kuru\uş tarılıl: ltt88. - Scmı .ve.! JOU.IJOI) \IOC' ""ur•: lirası. 

AJ:ıns declı: 265 

Zlrat ve Tlcarr ho~ nevi bank11 •nuamele~rl. 
'ara blr'l<tlreı:leı • ; 60C lir• llı:rotm•v• v11rlvor. 

Şube ve 

Ziraat Ba.okıııınaa ıtumbnrsu ''C uıuaııı.ı..ı. lll!>JI• ut .nesa.blannda en 
oz 50 lirası bulu:ıanlara senede 4 defa çekilecek Jrur'a ile a53ğ1dald 
plAııa göre ikramiye doğı~cıcaktır 

4 aded 1.000 l.lralık 4.000 
4 • 500 • 2.000 

5.000 Lir• 
4.800 • 

Liri 11100 aded 
> 120 • 40 

r.c Llrarık 

4 » 250 • 1.000 • &200 • 

18.25 (D polililn bnndoSU 
h.idizclcl'ı 22.30 Ajans 

\8.45 Radyo çoctıl;: • h.-ıbcrlc.rl ~ 
ın 'k <H • 

8
.
1 

. W• ı.tııbU 
1
22.45 Dans ırı 

öileciKde bır kaza 

ı t cı , ususı) ı ccıgm 19.30 Ajans 22.5:; Yarınki 

ldnrl•i Hususiye Hnşkfttibi Ab- habcrlcı-i 1 proil'nrrt ~ 
llurrahman cvincll• av tiifeğilc • 

. • Sahibi : A. Ccmııleddin SaraÇ 
ıııesgul olurkt>n ı;.ıhh nfrı-ı almıs Ne rl at MUdurU: M, samı Kır• 
~·e ()Jmüı;.tür. Zabıta tahkikata i Ba!ıı~ığı yer: (H. Bekir Gliraoytat 
ı,a.•;lamıstır. A. Cemııleddln Sıır:ıçoğlu matlı~ 

Hava Kurunıu Geınlik Şube.'linden 
r lrk H:l\",\ Kurumu Genılılc ~übC ı tnrnfınd:ın bu "CDC toplnnncaJC ~ 

y.ı ı, 1.E"<' , sıgıı· <i<'ril<>rilc bar :ık]. rının ~çık rırttırm:ısı 25 Kanunuevvel 
t. rılı,.,f' rru tlny::ın pc embe günU a: t on be t<' :r:ıpılacaktır. 

Mekhl<'rin !;, rtn. ı le ini görmek i\z re tstnnbul \·c Gemlilc şu~t 
l c pey iiı mek iç il ihole cıinü Gemlik şubesine c 7,5 fl\U\'nkk .. t ve ~ 
!::> ! tt mlnatl::ırilc b'ı-likte ı tlrac:ı:ıtl:m fü\n olunur (l 0847) ~ 

~ 

1 
İstanbul Le11az1111 Anıirliği f:iatınal

ma Konıis1101111 ila11ları 
800 1 ;ıo ni:ıç kundurn ~!\'isi mütc ı:ıhit n::ıM \ c hcs. bm::ı alınnei\~ 

r Lol lıkln cksilbnesi 23/12/941 cıh gunU •• t 15 de TophJ'l de L\'. Mi' 
li;i .s< tı 1 .. ın•:ı komisyonunda ynpıl:ıc ı .fır. T. hın n bed• lı 1 00 lir:ı ılk •t 
ı.ılı ..ıtı 90 liradır. Nümuncsı koı 11 yond:ı ı;oriih ı·. 'r:ılipl• ı ın belli v:ıt 1 

ko iAyon::ı gclmckri, (3 ıa - 11 ı O) . . .. 
Beher çiCtinc 325 kurus tnhmin cdılcn :ıoco Cl tcı uı. ulı 1:ıcaktı1·. fi 

z lıkln ck6ilbncsi 26/12/9:U cııın:ı iiı.ti sa. t 14,30 d:ı Tophnncdc Lv. ~1!1 
1., , tın ııl n ı koınisyonundtı yap hı ı' tır. h k k ın lı 7::1 l'ra 25 kutl' 
t..ır. T. J.plcrin belli vııkittc kom y \ı:ı d l'lcıi. (344 11150) 

1ophapı Maltepesi11del1i "'iatınal
ma /(on1i.~yo11u ilanları 

ı - Topk::ıpı l\faltcpe sı.t n ;ılm:ı hl"ıi ) onuı en koı· bırllklcri ilıfü~ 
f.,i ı muhtelif miklorlnr Uzerinctcn ve ı a 1 ki:\ k<' 1 boynuzu, darı, yer 
d ı • y çiçeği, havuç, bakla :ılım c:ıktır. 

2 - Talip?l'rin cumortcsl ve p:ız:ıı'rlnn 1'n. dn her iin ltoınlsyomınW~ 
p .. ılık ruretilc birinci ın~ddcdc yn; ılı mc\ ndı srıtm· k üzere milrıu.· 

et' bıkc"<klcıl. clll28, 

Askeri Fabriha/ar >.Yatınalma 
Komis110111ı ilanları 

150 adet 300 klloluk ;ırı:ıflı pot:ı ~ı 
100 adet 160 ., ,, ,, alınatak 

T hınln edilen bedeli 24000 llı':ı o'Jıt yuk.ırda y zıh gr:ıft Pota tı!l~~ 
F .. bı ik:ıl:w umum mUdiMUlhi ınc1 kı·z ı..alınıılı ıa kor ıisyonunc:ı 22/l 2/~ 
P: ı. ı tesl gllnü sıı:ıt 11 de Jl:Utırlıld:ı ihal.- ediJ(>(.ckUr. Şaıtnarıo r .. ıl"Af.~ 
dır. K<ıt'i teminatı 3600 111'. dır. (11011) 

1 
• ti 

Dosy0iı1111a balilı 4 kıta llstede yn7ıfı Rayb:ı, PQft:ı, ork~k ve ıncıful 
frezeler alınacak 

T. tın in e<lılcn 2J.OOO lira olan yul • .ırcln yazılı !rczclt r A kcri Fobrik2' 
' .. r umum mııdnrlliğü merlt~z s:ıtınalma ko 1 ~onunc:ı 9/1/942 Cwn:ı sfit1i 

• Jt 14 de azarlıkla ihale edilecektir. ~·nrtnaıne par~ ızdır. K l'I tc ' 
31:;0 lir. dır. (11012) 

• * • 
Doıyaaına baglı Uç kıt.ı llatede yazılı t:ıkım ç•likleri alın::eak 
T, hn ın c:dilen bedeli 125.000 lir'.\ ol. 11 yul nrdn y:ızı1ı takım r lıklctf 

ı\ ıteı i F:ı'brıknlar umum mlidıırl lğu mcrkC> c:ıtın ::ılPln 'mmi.3yonun~ 
9/1/&42 Cuma gilnU saııt 14.30 do PJt.ırlıkl:ı ih. 111 cdiJrccl-rtır. Ş:ırtn:ımt.: 
ü ı· :ı 25 kunıştur. Kal'i tcrdn t 15.000 l'rndı,·. (11013) . . .. 

·H k:ıtem hadde sillndlrl, yoflul< ve M.ode ;ıkaamı r.lınacak 

•r::ılımin edilen bedeli cl43400> ıiın el. 11 44 J .. ılcm h.tddo lindiıl yo • 
h.I. ve hadde nks:ımı Askeri Fubrılrnl:ıı· Vınum Mudürhiğli krkez c.al ıı 

alıııa koı f,,.yonuııcn 9/1/l!J42 nım:ı s:ıı•nı :ınt 15 de p:ı2ar1 ıc1 ı ıh:ılc cd 1 • 
•Chf r. Ş:ırtnJmı' 7 llrn 17 lmıu tur. Knt'i t<'.nln:ıt 16840 lir:ıdır. 1090"' 

• 
2250 adet 2, 1X1, 25X0,012 metre ebadında kar:ıağaç veya beyaz 

k ontrplak 
1250 adet 2,1X1, 26X0,008 nırtre ebad c t ı karaağaç veya beyaz 

kontrpllk ııhn&cal< 
t" YC 8 mm. k.ılınlıkl:ıı ındcı vcı"1 ı cdıı.;i takdirde adetleri ild mi •t 

<' k (i ~· 4 ır. l. k.llınlı\l. ıındn oJ, l•illr. 
r ci lJ ı.n edilen bedeli 21.0CO llro olnn yukarda yazılı k:ırnn!nç V<'Yll 

b ~ r kGnirp15k A k<'l·i Fnlırilrnlrr umum mildürlilğü merkez satın olma 
·,omi 'onunca 14/l/942 Çarsrunba gClnU s:ınt 14 de pazarıı:tl:ı ihale edile· 
<' ittir. Şnrtn:ımc p:ıro(ızdır. Knt'l teminat 3150 lil'adu·. .(11010) 

• e 4" 

2000 - 2600 TOp Cl<sijen alınacak ~ 
Tdın1in edilen b~lcli «Hi900> lıra olan 2000 • 2600 tüp oksijen J.\"skc .. ı 

i<' .brıkalar Umum MOdi1rlüğu merkez s:ıtm nlmn komi!;yonunca 27/12/1941 
cıın;:ırtc i giinil saat 11 de p:ız::ırlıkl:ı ılı:ıle edilecektir. Ş:ırtn::ımc pn.r;ıınz· 
d K .. fi fcmlnat c2535> lirndır. el I063, 

1 
Deniz Levazını Satınalma 

Konıisyonu ilanları -----------l - Tahmin edilen mecmuu bedel. •30.000> lira olnn c3r90> o.det b;ı.t 
t:.n ycrun 20/I. Kiınun/941 cum:ırtcsi gijnil so.rt ıı de p:ızarlıkl:ı eksiltme· 
~ı yap1lacaktır. 

2 - tfü tcmlmıtı c225U> lira olup ş:tl'lnruncsi lıcr gün komi.syonfuıı 
~HiO kurus mukabilinde alınabilir. ı 

3 - !stcklilcxin belli cün v<! snntte ırosımp:ısadn bulunan kofl\isyond::ı 
har.r bulunm:ılan. c100G4> 

• • 
Kuru fııııulya alın:ıeak 

1 - 12/12 941 l:-rihlndcl,i k:ıp:ılı zorf ck.,iltmcsinc tıılip çıkfi1:ıdığınd:ın 
fili uOO r.ı kuru a ulya 19/12/941 Cum:ı günü s~:ıt 14 de pazarlıkla nlı· 

40 • 100 • 4.000 
: 11180 • 

1 n:;c 'c .r. 
DiKKAT: Hcs'lplormdakl l)Maltır blf' 1:ene içinde 50 l.irodan ııratı 

düşmlycnlere ikrnmiyc çıl:t1.tı takdırdc "" 20 foü~f! Y verllec ::tir. 

Knr'al.1r senede <lört def n 11 fart, il D1l.Zit:m, 11 Ey· 
liU \B 11 Ilirincik nun ta.rihl..-rinde ~.ekilcOC'kü.r. 
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