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Parti Meclis Gurubu 
Cahid Yalçın dün to'!landı l 

Bwm ötedenberi Almanya ile 
~!edikleri gizli münasebetler
le isbat etmi.~ olduklarını Berlin 

Mevsimin harekat 
üzerinde tesiri büyüktür • pekala takdir eder. Bugiinkii 

resmi Fransa İngiliz dfüıımmı
dır ve ötedcnberi mevcut Fran-
sanın İngiliz düF.lllanlığı an'ane- • - -----

Milli korunma kanununda yapılacak 
tadilatı tetkik için bir komisyon 

teşkiline karar verildi 

reddüt etmeden,! 
~ cevabını \•ercbili

ikmeti de pek • 
ı şimdiye kadar ı 

ıst.ır, demek ki kurul· 
örülmemiştir.Bir 
dı Almanya fır-

ı . Çünkü krndi 
bir Avrupa niza
anya için haı bi 

· bir iştir. Hatta 
upa nizamı vü
arbin devamına 

iı!n< ~ lmaz bile deı~le- , 
. " Halci bir A '\: rupa nıza

~. t&biriylc k a. tettiğimiz ma- 1 
~_bu nizama ~rmeye ra.zı ola- ı 
"'il Avrupa. devletlerinin y cı.i 
~ kendi hayati menfaatle
: lÇin cidden uygun görmC'leri 
; bu iş birliğini cidden iııteye --.! ka.bul.etmeleıidiı'. Bö~le ol-
4 Yıp da yeni Avrupa mumu 
Lı;kıanyanııt zoru altında teşck
"'lll etbniş bir zevahirden ibaı et 
t1-:ı. bile Alman propagandası 
'111' ınüddet için buna siynsi bir 
~affakıyet süsü verebilir ve 
~eri mücadelen in zafeıini 
~i~hususunda bu muvaffa-
Yett:ed.MW'~ çarel>ini bulur . 

f Alırianyanın irnmıağa m uvaf-
llk o~ bir Avrupa nil'.Rmı 

lıt~r şeye' yaramasa bile Al
"1an efkin umwniyesini bir 
"1Uddet i~in mesnnun etmek ve 
~akın b ir Ih ve zafer ümidi-
~ on:\. r ve metanet aşıla-
~k )t\ıfllSUnda hizmet görebi-
111·. 

._ lşte bundan dolayıdır ki ş-Oy
ae böyle b ir Avrupa nizamı tc.-Gis 
ttınek imki\ru bulun.sa idi şim
~İl•e kadar çoktan bunun vücu-
ı\ geldiğini görUrdük. l<"'akat 

bugüne kadar kabil olmıyan ve 
>t~a.nya için hayati bir ehem- ; 
llıh ıyeti haiz bulunan bu gayenin 1 
tuıdan sonra· da imkansız ol

'nası icabetmiycceği haklı ola
~ dü.~ünülebilir. Acaba. yakın 
ır zamanda böyle bir hareket 
~~ısında bulunacak . ın;ıyız? 

sine varistir . Ru Fransa komii- ş •• h • k• h J l k• k" d k 
nizm!!1 \'e bol~vikli~n en ~O· up esız } am e er yer yer va ıt va ıt ura • 
yu duşmaındır. 7..engın matiye ' t ' 
alemi, biiyük sermayedarlar ve· JamaJ "' kt B •• t •• b J "' fabrikacılar nnzarın<la koınii- ara ugrayaca ır. u un un ara ragmen ı 
niznı bir kabustur. Bundan kur-' d h d f. M k . tuımakiçin h_C'r~yifedayah~- taarruz or usunun e e ı os ova Lenıngrad 
zırdırlar. Hıllerız:m, boh;cvık ' ' 
dfüınıam olnraı<: mevki aldığı ve S İ J K fk k d 
hakikaten de Almanya komti- JVaS 0p0 ve a as a plSJ Jr 
ni?..min temelini kaz.ıvarak gın·bi "'\ 

.,, ltıl« l Avrupa içlıı bir scd lıi·mıt"'tini . 
gördüğü ic;in bugtın Frıınsuyı ~u 5 L AR YAZAN: Emeklı General 
temsil eden koyu katolil<leı in, 1 
haris serm .. yed...,rla•·ın, \"atım~ız - BİLDİRiYOR KEMAL KOÇER 
paranın nıinn,.,ttal'lı~mı kazan- \.... __________ _ 

- ---loH«----

l._A_L_M_A_N_L_A_R__. _BİLDİRİYOR 

.. Ankara, 18 (a.a.) - C. H. !'·Meclis Grupu umumi heyeti bu
gun 18 11/1911 saat 15 de RC'ıs \'ekiH Tıabzon mebusu HasaP 
Saka'nın reisliğinde toplandı: 

Celsenin açılmasını mütcakıp 1 ~ 

gecen toplantıya aıt zabıt hüliı-I J 1 1 
sası okunarak tasvib edilmiş \'{' a po n a r 
milli korunma kanununda yapı
lacak değişiklikleri mii7.akere ·l
mek Uzcrc Partice lcskil oluna
cek komisyona se<;ilecek aza için 1 

grup idare heyetine saliıhiyet 

verilme:.i hususunda riyasetin 
teklifi kabul edilmiş ve ruzna
mede ba.~ka madde olmadığın

dan toplantıya son \'erilmiştir. 

kızıyor! 

"impa ratorluk et
rafında bu çember 
oldukça bir anlaş· mı~tıı·. Bugiin\ti.i li'niı:ıa .. c\lmnn

yamn kuc.,tğıııa utı?m ı~.t hazır 
bir :;iklı·dır. I~iiy'~ olduğu hı.ıl
dc .ı\ lınanya ile ıuılıışmnıyor. 

Bııgiln kii J<""ral'sa uğradığı 
ma~li'ıb!yettc ~aliplcre kar~ı bir 
kin ve intikam his.<:i değil miitte
fiki lngillzlcre karşı bir nefret 
ve husumet hissi bulnrnııtur. 
Mağlubiyet hemen daima mütte
fikle,. arasında karşılıklı ııika
yetkı·e soğul·Iuk larn. şüplıe ve 
adn\•etlere yol açnr. J.A;nscn tn-

Tula'da vaziyet 
çok iyileşti 

Ukraynada çete 
dövüşü kızışıyor 

K ış arnkatı yoı-ucu. hatta 
bazı hallerde öldiirUcü

diir. Kışın, yollar mahdut. fır
llnah havalar..ıa. mesduUuı·. ik
lim sert ve değişiktir. Zemin 
kavıcı, karlı ve buzludur. Ze
mi~1 örtüleri, kalı.n ka.r tabakası, 
büyük ve uzun müddet iktihnmı 
güç engeller çıkarabilir. Gö· 
l'iiş, yürüyü~. istikru.nct tayini ve 
atış vaziyeti mukayyettir. Ha
rekatta ahenk ve ittihat Umıi
ninde ve harekatın inkisafınd:ı, 
yer yer, çetinlikler baş gösterir. 

Leningrad ve 
Moskovada 

Birçok hedefler 
tahrip ediliyor 

Alman Basın 
I Şefi Matbuat 
ı U. müdürünü 

ziyaret etti 

maya varmak 
imkanı yoktur,, 

-0-

Tokyo, 18 (a.a.) - Umumi· 
yctle j~ponya hariciye nezareti 
nin noktai nazarını belirten Ti· 
mes And Ad\'ertiser gazetesi 
bugün şunları ya1..ıyor: 

"Amerika ile Japonya arasın 
daki en mühim mesele, Japon 
yaya bi.r itimad ve emniyet duy
gusu verilmesinin ne kadar e-.. 
hl'mmiyetli olduğunun Amerika. 
hül(umeti tarafından takdir • 
dil..,.bilmesi.ndedir. Japonya.nın 

----<>._ __ gilizkri sevmeyon \\Ok sağ Fl a ı
sa, 1ngilizlm-clen kafi deı e<:edc 
yardım g(innecliğ"ne, fngilizle
rin kendisini aldattıklarına, 1ıı
giliz1C'rin çok hodgfım daVl n.n
dıklnnna J>e-k kolaylık la , pek 
sathi dedikoclıılarla inandı. Hit
lerizme karşı duyduğu incizap o
nun ruhunda bu şeyi re inan
mak istidadım esaı;cıı ha~ırla
mı;;tı. İşte böyle olduğu halde 
gene Alm ny. il" " samadı. 

Rostof bölgesinde 
Alman taarruzu 

durduruldu 

Kış, heJe dağlık arazide büyült 
hususiyetler arzcdeı·. Bundan ııt 
lı, kosulu ve motörlti ımnflar 
çok m üteessir oludar. 

( Son u uyfa 2 ıütun 4 de) 

Nicin? 
Biz bunu ancak şu sun•tle 

i1.ah edebiliyonız: Bu çok Sağ 
Fransa i~inde bile vatan mu
habbeti ve Fransızlık hissi tn- 1 
mamen 8Örunüş ve körlenmiş 
değildir. Sulh zamanında, Al
manya ile birle.,c;erek Üçüncü 
Fransız Cürnhuriyeli aleyhinde 
entrikalar yapmnğa kalkmış ve 
Alman pı op:ıgandası ile Fransa j 
aleylıintie birleşmiş olan bu a
damlar "Fransız \•atanı ,, ile 1 
"Fransız Ciimlıuriyeti ., arasın
da bir fatlk gözotiyorlar ve kcn
dilt"rini vicdanlarında hain te
lakki etmiyorlardı . Şimdi Al
manya ile birleşmeğe ve anlaş
mağ·ı hazırdırlar. Fakat vatan
larını satmağn yahut vatnnlaı·ı
nın hayati menfaatlerini feda e
derek Almanyamn vasali h ali
ne girmeğe razı olamıyorlar. Al
manya ile dost olmak istiyorlar, 
Almanyayı kendilerine ve bütün 

~1oskova, 18 (a.a.) - Bugiiıı- -~
kii Sovyet tebliği zeyli: 
Ceph~ istikanıetlerinllen bi

rinde Sovyet tayyareleri bugün 
de 118 .knmyon tahrip etmiş ve 
500 düşman askeri öldilnniiştilı'. 
Bir Sovy~t birliği I..eningrad 1 

ceph~·inde dü§maııın bir tank 1 
koluna taarruz etmiş, Alman 
kuvvetlerinin hululüne mani ol-

r- ' 
Mareşal Petaioin 

beyanatı 
" Ya1-am ak için m ücaclele 
ediniz. İhtiyarların, ço
cukların hügük sefaletini 
göz ö11ü11den ayırmayınız 

muş, beş tank ve muhtelif harp 1 
malzemesi zaptetm~tir. Ukray
nada çete muharebesi her gün 
fnzlala§lmaktadır ve müstevlile· 
re ağır zayiat verdinni~lerdir. ·------------

Kalinin istikametinde v_c ~.e- I Vişi, 18 ( a.a. ı - Maı·~l Pe
nub balı cephesinin bir ke:~ımın: tain, ikinci kış mevsimi milli 
de, muhar~ bilha.ss~ şı<ldctlı yardım faaliyetinin açılı ı:ıı ıni.i -
olmuştur. 16 Sonteşt'llıde 21 nasebetiylc J;)·an!'l ızlara hitu -
Alman tayyarel>i tahrip edil- iben şu beyannameyi neşretmiş
miştir. Biz attı tayyare kaybet· tir: 
tik. 

Tula'da. ,·uiy~t 

Moskova, 18 (a.a.) -Pravcla 
gazet~inin harp muhabiri bildi
rivor : 

"Fransızlar, felaketin ne oldu
ğunu öğrendiniz. Vücüdunuz 
al'lıktan \'e soğuktan , kalbleri
niz ayrılıklardan ve •matemler - ı 
den muztarip. Yakınlannızm ıa.- 1 
kibeti ve bütün Fransanın aki
beti, ruhlarııuza eza veriyor. lz
brap yaklaı;'llı-aktadır. Yaşamak 

--<>-

Denizlerde beş 
düşman gemisi 

batırıldı 
Berlin, 18 tn a.) -Alanan or

duları ooşkumnndanhğının tcb
..!!_ği: _ 

Kııımd, s~.\"aş ta~yarelcri ve 
Stukas'lar, Sfrastopol istihkam
larına ve Jmıan tft!isJerine imha 
edici daı bel r indhıacişler, büyiik 
bir nakliye gc~u.;i b..1.btmışlar, 
biı· torpido muhıibi ile bir tica
ret gemisini hru;.ara uğratmış -
lnrdır. 

Diişman Donetz havzas1•1da 
kısmen sidc1etle ınfül~faa edilen 
sahra mevzilerinden atılmış ve ı 
pü kiirtülınilştilr. Sınai mınta
kada yeni torır aklar işgal edil
miştir. 

Cephenin en şıımal kısnundn, 
sava6 tayya~Jt•ri, Kaııdala.kcha 
kiirf ezi batısında dfümınnm 
miiteaddit ooraka ve krunpla
nnı, tahrip etını•g+Jr. 

H ava km"'\·etlc-rfaıüz yenidt.·ıı 
Moskova ve Leningrada ve V o
logda bölges:ındeki hav,1 mey -
danlarına ge<:e taan·uzlaıı yap
mışlardır. 

(Scınu ı.ay f:ı 3 sutun 7 de) 

1'/isaf irler bugiin 
tayyare ile şehri
nıize geliyorlar 
Ankara, 18 (a.a.) - Alman 

Basın heyeti başkan ı orta elçi 
doktor Schmidt, yanında Alma.n 
Büyiik El~iliği müsteşarı orta 
elçi ı. Kroll ve basın atascsi 
M Sciler olduğu halde, Mntbİıat 
Umum Müd\ırü :::selım Sarper i 
mkamında ziyaret etmiştir. 

~f.ttbuat Umum Müdürü, dok
tor Fichmidt'in bu ziyaı·etini An· 
kara palasta iade eylemiştir. 

Hc11ct bugfoı yeliyor 

Ankara 18 (Hususi Muhabiri
mizden) - Alman matbuat he-ı 
yeti yarın l bugün) tayyare ile 
İstanbula g,idecek, perşembe gii· 
nii de gene tayyar<' ile Berline 
hnrcket edecektir. 

Matl>ıuıt Umum Jtfildiirfüıilıı 
dyafeti 

Ankara, 1 (a.a.) - Matbuat 
Umum Müdürü Selim Sarper 
tarafından Alman matbuat he
yeti reisi orta elçi Schmidt ile l 
refakatindeki zatlar şerefine 
Ankara palasda bir akşam ye -
meği verilmiştir. 

etrafında, ~apon imparatorluğu. 
mı doğrudan doğruya tehdit e
den hava ve deniz üslerinden 
mürekkep muazzam bir ~ember 
mevcut bulundukça Japonya ken 
di cm.niyeti i~in pek a.z tatmin 
edilmiş olacaktır.,, 

Vcı.şiııgton<la be<lbi1ıi! 

Vaşington, 18 (a.a.) - Japon
ya ile birlefik devletler arasında 
bir anlaşma ihtimali bahsinde 
Vaşington mahfilleri çok bedbin 
dir. Bunun esas sebebi tudur: 
Biı'le.~ik devletler, Ça.nkayşeke 
yardıma devam etmeie kat't 
surette azmeylemit bulunmak · 
tadır. 

Çin lla'f'iciye ~Tazlrttım 0CUll;U4fa 

Çung - King, 18 (a.a.) -· Çin 
Hariciye Nazırı M. Kuotaişi, ga-
7.etecilere şu beyanatta bulun -
muştur : 

"Japonya tarafından bir teca.. 
vüz vukuunda Birma.nya yolunu 
açık tutmak, Bilytik Britauya 
ile Birleşik Amerika için, Atlan· 
tik yolunu açık tutma. kadar mu 
himdir.,, 

A\nıpa.ya hftkim göıımck iste
miyorlar. Eğer aradaki ihtilaf 
bu kadar dC'tin, keskin ve şedit 
olmasa idi. simdiye kacl"ar çok
t anberi Alman • Fransız sulhu 
imzalanırdı. 11.:ğt'I' hakikat bu 
tahminimize uygun ise Avı upa
dn. bır nizam nasıl kurulabilir? 

"sovyet kuvvetlerinin muvai
fa.kıyetli mukabil taan·uzlan ne 
ticesindc Tula'daki v·arıiyetimiz 
çok snlfth bulmuştur. 

Tass Ajansının Donetz cep
hesinden bildirdiğine göre, Roo
tof civarında Sovvet müdafaa 
hatlarında bir gedik açmak jçin 
tanklarla U\k\·iye cdile.n Alman 
piyadesinin iki teeşebbüsü piis
kürtiilmüş ve Almanlar ağır z.a
~iat vermişlerdir. 

i~in müc-adele ediniz. Fakat so
ğuğaı ve açlığa karşı yalnız ba-ı , t 
şına mücadc!<.. crleıneyenlerin se 
faletini, felaketzedcleıin, mülte
cileıin, ihtiyarların, ç0<·uklarm 
maruz bulunduğu büylik sefa

YENİ SABAH,, ın anketi 

Hfo,cyin Onl~id Y Ai.ÇIN 

lstanbul Kız lisesinde 

leti, birbiri ııdcm, uzun zamandan 
bcıi ayrı olan esirlerin \'l' ailele
rinin eleemini ~Ci~ öniinden ayır 
mayınız . 

Sefalet, bugün dünden daha 
fazla dirilmektedir. Onun bu 
ta.aıTuzunu siz gcrileh:ceksiniz. 
V crccek~iniz. Sizden daha aç o-

Yurtta ucuzluk nasıl 
temin edilebilir? ________ .. , _____ _ 

Bir okuyucum uz, bize gönderdiği 
m e ktupta okul idaresinden bazı 

noktalaı·ı soruyor 

.ız, Aımerika gazetelennın te
l'llinatına rağmen, bunun da 
llı_ilnıkün olduğuna inartmıyoruz. 
~lr Avrupa nizamı kurulabilme-k 1 
ı('in, da.ha ev,·el, Fransa ile Al
bıa.nya arasında bir nnlasma 
t~lin edilmelidir. Mnğliıp Fran
~ damıa Avrupanın büyük biı 
devletidir. A vrupada. onun dahil 1 
1;>bJuyacağı bir nizamm Alman 
projeleri bakımından bir mm·af- İstanbul Kız Li- -o- rü Tevfik Ku-

~~~:iiu~~:?ı.~f t~~:i~ I Ord. Prof. T. Neumark izah ediyor 
-IRAK-kttn yoktur. lardan toplan- v d, k, f~k lerimiır .. de .. in-

'akıyet addedilebilme.sinc im- sesinde çocuk-

1
~......... ~~I tun dün bu re-

Burasını Alman devlet adam-1 anış olan spor e ıyo r ı · tişar eden ıza-
larının da. takdir ettiklerinde parasının he- ı batı bizce mese- - o-

~ph~ edilemez. şu halde necı~n sa:bını istedik - ley~ ba~~başkaı ı Japonya ve Fransa 
~ınıdiye kadar Almanya }le ten sonra tnli- 1 - M oliyeye vergi ver. şckılde gostcr • 
1'"ransa uzlaşamn.dıl~r?. Eg~r ı matnamenlıı ta- m igen bakkaluı her mekte olmasına ·ı •• b t 
Almanya Mareşal Petaın, Amı- lebeyi :tazyike ay idareye verdiği nazaran dikka- } e IDUDaSe a J 
tnı Darlan ve La\•nl :F'ransasile .. .d l.madı 50 lira te şayandır. Biz 
'Uıln.5a.ınazsa. başka hiçbir Fran- ı 3:1usaı o . A - 2 - Okul kOO]IH?rtıtifinin . a· k 1 k t• 
~ ile anlaşmak imkanını bula- gını, lıalbukı a- hasılatı, rc;;ıa.1~=n -~~~: es ı---
n., Bu Almnnyanın tam iste- miri mücbir 3 - Fakir t alebey e gar. jimnastikhane -
Qİği bir Fransadır. Bunu bile ı mcvkiinde bulu- dını için geçen yıl nin tamirine 
l.{'ndisinc celbe muvaffak ola- nanların böyle toplanan 300 lira, s a f d · l · B ğd tdaki J tııaruğ--..nı görürsek Alman fıntt- 1 bir hareketleri r e ı ı- a a apon 
1 . . 4 - Beş kuruşa satılan yormuş. Bu, ola-· F } •ı•k 
~r-Jl!n ve eme~erının son a:.re- var idiyse, el- meşhur nutukların maz, demedik. ve ransız e çı 1 -

;\... agır olması lazım gcleccgıne bette günahla- lıasılatı Yanlıı:ı ru1L""'1l- lerı· kapandı 
''JÜlonctmek ı.stıranııda kalmaz 1 1 "" ·~ tıuyız? rının ce~ an~! ı;ıasın. Sordu-

Bugiin Fıansnnın mukadde-! çekm~lcn ta~ıı Ne oldu ? _j gumuz nokta.-
l"atına hakim olan devlet adam- olacagını dun ı lan. tekrarlıyo-
~arı, mağllıbiyet.ten miiınküu ol- yazmıştık. ~......-.~~ ruz. 
dugu kadar nz zaraı in kurtul- ı Yüzlerce çocuk velisini yakın- 1-İstanbul kız lisesinde çocuk 
tn.ak için gulibin yüzüne f'iilme- dan alakadar eden bu mesele, lardan her ay spor parası olarak 
l'i v hte b"r dostluk politika- İstanbul Kız Lisesi Mi.idürlüğii - 10 kuruş toplanıyor. Bütün tn-
fll yi mün ·p görmüş ı nün siikfıtu, onun yerine Maarif lebe bu mükellefi) eti ö 1 ~e 
l e d ciıldirkr Onl r harp- Müdürlüğü Spor Bürosunun işi mecbur tutuluyor? Bu, d e u 

· n ·d Almany ı!e j b:r- tamamen te\ ile kalkışan müda- mudur? 1 
m.a t, lngı te e)(' :lm- hale i, ba1..ı arkadaşlarımızda a- 2 - Lisede kızlarımızdruı top 

nne't tar ftA '\ • • c I k sler yapmıştır. Maarif Müdiı- (Sonu sayfa 3 1: tun 1 de) 

Nevyork, 18 (a.a.) - D.N.B. : 
Bir United Press haberine gö

re, Irak hükumeti, Fransa ve 
Japonya ilo diplomatik münase
bctlCl'ini kestiğini bildirmistir. 
Bu habere göre Irak hUkfımeti-

in bu hareketine sebep olarak 
osterdiği şey, bu iki devletin, 

Irak ihtilali esnasında Mihver 
devJet.lerile sıkı mUnnsebette bu
lunmuş olma.lnndır. 

Sınırlarımız dısmdu insaıılılt 
tarihinin b"r eşine daha ral)t
gelmiyeceği munzzam ve muaz· 
zam olduğu kadar da kanlı bir 
muharebe cereyan ediyor. Bıı;, 
bilyüklerimizin u?..ağı gören 
temkinli idareleri snyesinde bu I 
bildirenin haricinde bulunuyo
ruz. Ancnk, böyle bir harbin yer 
yüzünde biiyük bulu'nıılar yara
tacağı tabiidir. Memleketimizde 
de bu buhran, az bile olsa, keıı
dini hissettirmektedir. Yiyecek 
ve giyecel, fiyatlarında mühim 
denecek derecedeki yiikseliş, bu 
ııun en büyük bir delili değil mi
clir? Hiç şüphesiz bu anormal 
olan artış karşısında aile geçin- 1 
direnleri şu sualler diişüııdür
mektcdir: 

Tereffiiün sonu ne olacak? Fi
yatların yiikselişi nereye vara
cak? Ve nihavet buna bir hal 
cnresi bulunamıyacal{ mı? 

Her zihinde mücerred bir mef 
hum halinde yaşayan bu sorgu-1 
ları biz bırJeştirrne-yi, ve bu sa· 
hada söz &yJ(me2'0 salfthiyetli 1 

" Fiyat hareketlerinin vasi şek ilde fazlalaşması 
gıda ma~deleri üzerinde daha çok görülüyor: 
Evvelemırde bu maddeler üzerindeki temev
vüçlerin kat'i tedbirlerle önlenmesi icab eder. 

zevnlla şehirde ucuzluğun nasıl rek cevap veriyor: 
temin edilebileceği mevzuu ti?.e- - ŞC'hirde bugünkü prait al
ı inde görüşmeyi çok faydalı tındn ucuzluğun teminine im
bulduk. Bir muharririmiz Üni- kan yoktur. Yalnız istihdaf ede
versitc lktısat Fakültesi üreli- bileceğimiz gıtye fiyatların dnJıa 
n:ıryüs Profesörü F. Neumnık'ln ?.iyo.de yükselmeslu:- miini ol
görüşmüştür. Arkadaşımızın An 1 maktan iJ!l.I'ettir. 
~~t suallerine pr~fesörün verdi- (Sonu s.:yfa 3 1:ütun s d") 

gı cavaplan aşagıda bulacaksı- ı ~-------= 
nız. ı ____..__..-....~~, 

. Üı~iv.~rsiteıı;İktisat ~alem~:- 1 Gıda maddtllenne aif 4 
sı kiltuphnnesıııde Ordınaryus -·----- ( 
Profesör F . Neumark'la karşı "' • lro f ı · f ıı' knı-şı~ay~z. ~ayın mu;!ıatabım 8Z3101 ı ır3 IS BSI S 
hoş hır şıve ılc konu~tugu Tiirk-
ço ile; ı ( 

- Sorun bakalım diyor. 1 Fiyat Milr.ı.kabe komiayo- ( 
Ve ben soruyorum: nunwı tesbit c>ttiği en son J 
- Şehirde ucuzluk nasıl te- liste dördünt ü sı.hif enıizde-

min edilebilir? dir. Bu listeyi kc-zip yMUlı.zn 
zDeg~ erli profesör gözlerindeki alınız. Size her y-crde, her 1 

zaman lfızımdır. \ 
tebessümü dudaldarına indire- v....-...... .-.ııı=:.ıui1'1ıı11~~~1'1'ııil.-"'-~·111ıJI..-.:--.. 
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Ya- ı : Muharrem Zeki KORGUNAL No. 3 
!f ızr i Ya.kup, ara sıra aalı-ı 

"br, s ~ı.:ıı baEil.ıyordu. 
.ıu~en hep Yusufbı:u~TRı

t . • ,•, ona mütemadiyen öğüt 
eriyor; vasiyette bulunuyoı-
\.ı, 

Bir gUn gene dı.~ş. sayıkh
ıağa başl~.: 
- Yusuf geliyorı Yusuf ge

iYor?. 
Diye ~.ruı in ·, alınlı bir 

ll'k"l.m ses'ler aoyrı:ra'.k ~ 
;aşucun a kimseciklerı · 
ı. Demek ki kend.ishıi bckl....,yrn • 
ıır, Yusufu lml'§l !3.ğa. git-ı 
tislerdi • 
Yakup tahmininde aldanma -

uştı. Biraz sonra .,. Lf 
~rdiğini gördii. Di~ r ogullu ı 
\ı. onu t:cldl) y 

.Huzreti Y zı d ni top-
tdı. Yn.' ~. ya\ a;:, do !.nılup cya
ğınm ··?+ · 
- Sn.fa. g I n um'.. 
Diy rt.k kollanın a<"tı. Babı 

le of;aJ, snnmı..'5 dokı ıklul r. 
ynldıkları wm::ın. Y uf, te-

ürdon ıtitr·yen lir s le r-

Fakat Yukup öyle yapmadı. l 
Sağ elıni uzatıp EfTayimin ba-ı 
şına, sol elini de uzatıp Mena.5c
nin başına koydu. Sonra şu nıe-

1 ide bir dua udu: 
- ~ d elerimi ve beni ni -

lıayetsiz nimetlerinle peıwerde 
eyleyen Allabım ! Ey dedeleri mı 
ve beni her beladan kurtaran, 
k Tanrım! Huzurunda. 

mis e~eğe galı,5bğmı bu iki 
Jouğıı mu kil! !kisi e 

l im e dedelerim in i mi ile a
nı isın' at·! Durmayıp < ı,:al ın
J ·, ber tarafa dal, budak sal
sınlar! 

Hı.. i Yt lf, hem t Y. i9 
d ıasını d nlis < r: ht , 1 e • ' -

m ell!T'n t> d'kn.aL edıyordıı. 
S ~Tlıııi mıw 'nin tm.EJI il::.: -
rin ko-yma ,ı ı · gelirken -
caba niçin l a"nı.yim"in b ı uz.e
rme- koynıu tu. Dua bittikten 
smır.ı bunun bcbinı surmak -
tan 1.cndisini alamadı: 

en:ışc'n'..n diha evvc>l 
mmş oldcğunu uuuttım mu, 

baba? 
- Hayır yavrum, unutma -

u: dJJn! 
-Smıa ıı oldu b b cığ'ım? " _ o b· 1'1e, :ı~ra:r·m 11 bü-
Hnzrcti Ya.kup, 'tarı" 1l::ı.ne oe- ~rük d~-ı.;. ra., u ğ lin· :ıe'.lll-

ap Vt:rdi: şc'n'in b !Jı üzerine koym~kiığın 
- .B ın bir f'!e.V olmadı.. Ne,. icabederdi. 

!duysu oğull nmJ., wrunlan · _ R klu.ın Yusuf! Fnk t 
Oldu. )rıJ n mm v n!ııruı- ı bunu kru den b k yaptım. 

nn ayırdmı. Buı aya, ba ya- Luz ınl görürsen E.ebcb~ru s.Oyic
ancı diyara g~tirdım. B<l 

P fa ne biiyii;k ir h ~ 'Y yimSebebıni elbette öğrenmek 
..Jlcd.i mıi. şı.mdi .anlıyorum. ister.im. 

- Bur.ası da onların vatnnı -:B n de biliyorum ld Mcn:ı-
yılıI~~~~i aldatma Yusuf! R<' biiy'ı 1;tiir. Men~şenin . lirri~e-

1 !eride büyük bir ~a,·un ol:ı.
f atlm, dedelerden kalma toprak c!tktır. Fakat :Men~"<len klı-
ıarçası dem ktir. Geı ~1 b.ıra<l;ı. çük olan Efrayim'in ne..,lı. bü-
nnl, mü1k 1 tbı old .k, fakıt · b · ·· b' ıll la ı 
runları b ze Be eleumız. baba.hı.- y·ıyc uyuye ır m et 0 ca.i:-

'tlr Bu y:uzci • dir ı sağ eliml\! 
ınıız bmil ın ı; Fıre:vun verı':lı, Efrıı.yinı'i takdis ettim . 

1 
si 

meles1ne öğle yemeği 

EKM işi 
LLEDİLD. 
--->o«.----

e 

Ekmek darlığı, dün Viınyet~"" 
Belediye tamfmdn.n ted
birler neticesinde ıkısınen lmlen
miştir. DnTlığm görüldüğü Bey
oğlu ve Fatih kazalarında. wzt,. 
yet tamamen nornınl bir hale 
gelııiiş we Eminönü knzasma:a. 
fırınlann yap4ğı ! a istihsal 
neticesinde hnlka istediği mik- 1 
tard:ı ekın verilebilmiştir. Bu· 
itibarla bu kazada da f:ınnların 
önünde!ti tehacüm tamamen .zail 
o~muştur. 

veıriyor 

!stanbul Belediyesi, Belediye c 
müess<*:Plerinde ç~ı:::a.n Ye .2.5 
lira.dan az gündelik alan ~ 

e ehtiya
·sli fazla 

erildi 
nlıı terfihi için çok yerinde bir 
tedbir aimlf1b.,r. Bumı. nanıraıı 
bu ameleye öğle yemeği '.Cl'lilı> 
cek ve yome'k verilmesi mümkün 
olmıyan ameleye de akşamlan 

:ekmek 'R1rilecektir. 

~ arif a dli bu 
aha i r 

M.a.arıf \ 1.'1<ıli H t an Ali 1Yü
Cıfille trti Genel • ekreterti lEr-
zuı mebusu Dr. Fikıi Tilzcr 
.bu sabah l:ırirrci7.ıC g~eceklcr -
dfr. 

Diğer taraftan Be1ediye fı
aııomlarm kendilcn'ııe o'.kmek 
unfıl etınc:.. üzere verilen uıılan 
satmalarına md.n.i olnıak :mak -
sadiyle csnsh tedbirler a.bnıştır. 
Bu arad.:ı. bütün fırınlara veri
len ımlaruı imali e!ediyc ve 
Emniyet memnrları tarafından 
kontrol edibniştir. • 

Diln şe1ırimize ihtiyacın bir 
1.sw..'lbal ehir .Meclisi dün ısa- misli fazla un verilmi.5tir. 

:t .l5 .:le hırlnci reis VPıci:li B. Fa- Ay,rıca aldıgunız maliimat'8. 

Şehir 
tc 1 

ı·.uki Derelinin tjyascti altında nazarnn §ehrmıize Ana.dolu ve 
topl nnuştır. Trakya lnn ihtiyaçtan fazla mı 

Gctcn celseıılıı zaptı okuna- gelme'ktedir. 
rak k ... ul o1unduktan sonra - ...,.,. -
TU:c:ı .,..1eye gccılmıştır. ıc- f" "h 

ı ... adıköyündn ,nzıltopra.kta ~a ıye nihayet imtı an 
.cınmırtcsi güıılııri pazar kurul- oldu 
:mruıı hliikkındaki taklif Mülkiye trarunmış ses san~tkürların- ı 
Fıncirneııiıı" hnv~le . olunnıw.r dan bayım Safiye nihayet dün ı 
tur. Muteakl:ben '(, kudnr - Kn- lstanbul konservatu.vnnııda mü-
ıkôy ve l::lava.lisi Halk Tram: . teha.CJSıs bir heyet huzurunda 

v ~~ rı ile, ~~ tramvn.y.laniaki mtılıan olmuştur. Sa'fiye 'bu 
vakıf hı;~mın sntııı alınııınsı - im.b1uuıdn. muvaffak olmuş ve 
n:ı. rlair nyas ... t nıaknmmın tek- atonser vermelt sa]iilıiyeliırl de 
lifı okmımuş ·e tetkik oluımıaık kendisine veren bir clıliyctna.me ı 
iızere lmvanlıı ve bütçe oncU- almHitır. 
ım.enleru1c havale olurunuştur. -

M ıs uııda.n r.a l"U7Jl'll.· 

mesindc mevcut diğer bazı mad
delen de müzakere etnıi§ ve 
ou a günü ant 15 de toplan -
mak üzere dağılınL~r. 

-o-

Bir çok e"3eri büyük bir 
muvaffakıyetle soymuş 

'Huriye isminde 25 ya.~la.mı -
da bir ıkadın bundan bir m üa -
det evvel Sütlücede Must-.fn 
isminde birinin C\ girerek bir 
gcrdmılik, üç tın lülcEik, 30 
lira g:fmı.üş ve diğer ev eş
yasını çalarli.k k a.çınıştır. 

F\:ı.lmt Huriye buncian sam:a 
gene rahat durmamış üç -ev da
lın oymuşturd Geçen g lin polis 
tarafından Htıriy.c 
adliyeye teslim edı.lm4. ir. 1 

• Dün Altu1cı Aslıye C'.eza 
Mahkçmt'Sintle F,Oriılcn d 'a.
c.:;nasında Hur!Ye; 

- MUhterı.:m reı bey. size 
b ·u mukadJeısa.tı~ ü:.rerin 
yen:in cder:ım ki ~ h.:.ı ;e.y 
yapmadım ve hiç bir şey c lm&- j 
.dan . 'dem· se e ı:lnvn 'Iletioe
sin le Hurtyoruıı m uf en mu -
hakem ne ve ·ahıtlerin celbi 
.için a. \:.tının b.~kn bir gilııc 
ra.kılmwmıa k u ar Yerilmiştir. 

10 sin.mıa apaMdı 

İstanbul lndiyesi ltfaiy 
ve Makine Şu · M üdürler.imn 
de dahil bulundt\ğlı müteluı.ssıs 
bn· !heye'tin se'lu ımizôdki mne
nıa, tjyaıtro v. sa.ır qğleııce yer
lerini fenni ve sıhhi ııoktnlnr
dan .tetkik cl:tiğiııi ynzmıştık. 

lil"'yct 4biitün şehirde hu hu
susta.ki ko:ıtrollerini tcı.mamln
mı tır. Kontroller neticesinde 
fenni ve sıhhi nok~dan görü - ı 
len mahzurlar aol&.yıniyle 10 si- 1 

nema kap :tflnnŞtır. j 
Bu sinemaln.r ancak, sinemn
~ üızun -elan ııtadi1i.t :ve 
ıslabntı yaptıktan sonra açıla - j 
cakL.'ırdtr. 

1ar;fkn ibir Firavun J!,elir, heys.inı H:ı.?.r ti Yakup, sevgili torun
iimizden alır. Bugün salıı,p oi- Ianm tnkd. ettikten sonra ba
'tııkla.rımızn -daima sahip olsa.K 1 ı ynsbğn lmydu. Gıt.tıkçe fc
iilc, vatan b~ aeğildir. Bura· ri sönen gözlerim Yusufun yü 
un yerlileri ile .dilimi?. adet ve - dikt. 

ru zınıe ı: 
ın'anclet1miz bir dcği:l:dir. l,L](er - 'Beni dbrle Yusuf! 
tususdu :eyr.ıbyarm h'e yabancı _ t.l)inliyorw.ı ba.bı !. 

"~-t"ı.'V'~ 

. ,.,- • o Hl LI ---. ... evstm·n h re 
yoruz. - Fakat c,dk dikkatli dinle! 

llYah.-qp, diğ r oj;"lllla.nna dıruı- 5öyleyccck1erun g yet mühnn
;ı ç1kma'larını · h ~et dtti. Otilunı dit'. Dünyayı.~rkctnıezden ev
ba,şından savdıktan orıra: vel seni her şeyden lı .bcrdnr 

- 'Evlfı.Chm ~nsuf, d'ye söze etmek! ğim IIızmıdır. 
•nştadı. an diy.:mnda iken Bütün dikkatimle dmlıyo-

lhrh 1>ana: "R'u ~ kup! Sem Tum, baba!. 
eyva'dar kılıp ço;aı cağını. l\:nrdeşlerin, seni bend n 
cnan diya:ı:mı e11in .zürriyeti- .kıskandılar; kuyuya attılnr. i

le -ebedi mülk ve vırtan rynpnca- ln.hın yurdınu ile kuyudan knr
il"un., dcrrti~1.i. B~n. A11nhın bu tuldan, Mısır diynnna. geldin. 

o.dini wmtaı:a.k ızlırriyetimi Potffar'nı sar yında mtilrt:aç ol-
Kcnan di):aı ından ~ırıp buraya dtib'Un her şeye mı il ohırak ke 
ı-etirdiın. Onları ebedi vata:tla.- mu.le cretin .. 'Nflıayct bir nşk ve 
ıından uzaklaştırdım. Emmim ki iftira yüzünden zlııdaıuı. düş -
ıztırabıınn. sen de hak veriyor - tün .. Orada da. ısbrabın ne de
ıun. Fa:ka.t benim fn1Ja üzülmı?· k ld ~ .. ~ din Allnh nıe o U&'llllU ogren .. 

i istemediğin irhı b ka türfü ~ni zind!lndan çtknrdı. Fir.a\"U 
\:onuşnyorsını. nun ve7jri ve koca Mısır Cliy:ı.-

tfl~Il~ ha~Brler 

* Belediye Tetti5"Heyeü Riynsctı
ne Beled:yc 11.'lektu~usu . ecoU 
Çılleı 'm :vazlfcsıne illlveten vekAlct 
oıınesı kornrlaşhrılmı~tır. 

t.t .. küdard Serkis oıtu Agop 
Ci!.CUicbos ınında inşaatta çalışırken 

bırderıbrre mu n~smı kaybederek 
fi nu,Ulr. 

Vucudunun muhtel t yerlerinden 
yarelıınım A~op Numune hııstahmıe-1 
sıne kaldırılmıstır. 

1f Azizm idaresind iti 1528 nu -
nor:ılı tııksi Kndıkoyıinde Halile 
çcırparnk b'1Şmd n yarnlnnu3tır. Şo

foı ~kıılanmıştır. * Kazlıçeşmcde iY ninin 1abrlb
sıı.dn !: lı n Hnlil o.tlu Fnruk ro
r,ıünkm chirl mnl~ ve ~cdikule 'hU-

tesıri 
(Bnstamf.ı l lnci yfııdn) 

Kıs. askerin kabiliyetini ölç-1 
mek için bir -deneme hazırlııl' 
Tecrübesiilik, bilgisiilılt, ynn4ş 
adımlarıRtl§, bazı def ardahn
s-~.ödenir. ersimin 'adetine 
.k.aı:şı durma, doğnı .ıka.mr ver
me, ımes'uliyeti sevme ve yük
sek icra kudreti gıbi mo:riyeUcre 
lüzum gösterir. 'Büy'ük kuv
vetler de degn, .kuvvet:li, nihl hrıı
let, çeUk disiplin ve fiziyolQjik 
kudret burada rol oynar. 
Kış nıuhardbclerinin 'hususi -

yetıeri '§Ullla.rı talep ederler: 
aj HusuSi unBUrlar :ve teşkil

ler, 

d) Hm·uai gıd bakım 
,giy.inı. 

Kı. m güçlükforine galclıc 
ok, sağlam bünye . .J: ı.ikeck id

mruı, a:lışkınl k :ve .mü tosn 
nir kuwetiyJe mfünklindür. 
Şüphesiz, kış meml ctlorı hal
kı ötekilere tclrn.ddünı eder. An
cak, m·duda talnn ve terbiye ·ve 
ta.ihı1-:aflıı.rlıı. bu vasıflar ~ ük -
scltilir. 

Kışın N.a..<utal.:ırJ ila hususid1r. 
Fin.ledn, w - F n 1ı :J. 

gösterdikleri varlığı cihanda 
tru!::dir .etmeyen $.Lnuı.mıı,tı. 't»I 

hususi terbiv \'e 'k l· u11U nc.r
Ja.k bir t:ezahiirü 'fil. Or"ln · on: • 

Hazrcti Yu ·uf. hnyatının .sını mıın :azizi oWun ... İfite enel\T
tlcrinde bile oğu!lnrını. dalın danberi bu geniş ve r:.engin filkc

§rusu, w · ·vctini düşünen 1 yi idare ediyorsun. Biz de sana 
bamnın 'bu sözleri ·fl.?Çıs:ında 'ltavuşalım, 'Scırin mürüvvetin: 

lreırdiBini tutanuı:yıp nglama-~ görelim diye ana vatanımızı terk 
b • ı. 1ı.k , ca:g elini uzntn- edip buraya gcldik.. On yedi 
otak Yusufun sol omuzu üzcrme },ldır burada oturuyonız. Bu kı
koydu: .s zaman :içinde neslimiz çoğal-

t.-ıhnııesınc l:nldınlm13lır. o) !Husuai vnsrtalar, 
Beynzıltı: ~ askada i dlmuı- Ye malzeme, 

ar IRınilar da bmlar -diym ın ·.} 
kinleri ve haşin tabintin UŞ"i
«ıaln.rı imler .. <'ak yeni Belediye tahsil :zuh=ıt bina- <:) Hususi yuti§tinme v. ikli-

il diın ihale olunmuştur. nıe alı6tJIWıı, ________ .:.._ ____ ;;__ __________ ~----
- Ağlamak, meseleyi hall"t- dı; hatırı sayılır bir cemruı.t tın

ıne-~ Yusuf! Benim b3bam ~e- ı e geldi. F.uknt az evvel de 
nan diyarında yatu,.,11 gibi senin soylediğim gibi burası bizim va.- r. 
baban da Kenan' diyarınd.ı ~ata- tanımız dcğı1dir ve hiçbir zaman 
caktır. Mezarımın buro.da ol- ize vatan olnmaz. Bizim ezeli 
masını istemem. Ifaynta gözle- Elbcd1 ve .ınUkaddcs vat.a.mmız 

> 

·nılm.padığın zaman sen i:l"'fKe- 'R nan diyarıdır. İşte ben ölü
n diy.amuı. golm 1i in. nnen yorum.. 'Suğ olarak vaı1mımıa I 

Rahi! orada, Beytiilluhim yolun gidebilmek bahtiyarlığından 
aa medfundur. m&Jınunum. Allah b na maliim 

Yusuf, göz yaşları irine akı- tti. Vakti, zamıım.ı gelince'Tl -
tnrnk dinliyor; kcndis..\nde re- .limiz Kenan diy.anna doııecel•, 
vap vermek lmdr mi bulnnn- orada meyvadnr olacaktır. Şim.
yordu. O sırada ihtiyar Yaku- di sana v.asiyct ediyorum . .Bunu 
.bun gözline. Yusıtfun aı knsıııdıı. çocuklarına ve torunlarına va
dikilen iki yetiskin çocuk iliştı: siyet etsinler. Hakiki vatmııarı 

ay i, ben yo ken ek eği, ucuğ 
ınız. Alay da ne .oluyor? 

- Bm11ar kimdir? ol!ı!n Kenan diyarına dönmeyi 
Diy.e Wu ufn sor<.1.u, Yusuf: 1 ten mukaddes gaye bilsinler. 

- Tanıyamadın mı, baba 9 Hazreti '?la:kup susınuştu ... 
diye cevap verrli. Biri oğlum Ef-j Yusuf, basını önüne eğmiş, için 
ırayim, di; ri de Menaşedir. 

1 

için ağltyorau. 'Babasının dalına 
pakubun göileri sevin le p:rr- hakiki wııtnnımıntb.in ba:bscd n 

ladı: -sözlerinden pek mittees.sır ul-
- Ah; Ne kadar büyümilf;1- musıtu. Ona., vas.i_yctini ywine 

ler. se\•gni torunlaı ımı b·rde.'lbi- getir.ccc:tine Wıir süz verdi: 

~anın6akilerc hararetli hamretli 
anlatıyordu: 

- Bu, hes kuruşluk peynir, b~ 
kuruşluk BllCUk ve bir .varça ckmclt 
mescle.:rl değildir. E,:er böyle ol;;a 
idi i..t:i mıüı~emeyc kndnr o'kscttir
mcği klnndan bile ccçir.mczdlm. 
Enayı yerine girmek kanının do
kundu. 1zzetl nefis meselesi 711p-
tım .. 

'Dava cdılenlcr aört k1ii idiler. 
Onlıı ~ mcsclcyl bnmb~ ir.ab 
etliyo ardı. lı:lcrinden en cesuru 
kendmı öyle mU6dflltl etti: 

- Azızim, bunda eıırıylllk mc
nnylllk yok. Bu dupeduz ibir ı:ıtı!e. 
San41 öahn ev;\;-01 de avyledlk. Fakat 

Te tanıyamadım. Onları y~ım~ - -Na.musınn üzcrıne yemine
getir Yusuf! Yanıma getır kı derek söz vcrlrim ki b:ı.b:ı, ba
ynvrumun yavı'Ul:mna hayır na söylediklerini ben de aynen 
dua edeyim. çocul<lnrıma ve torunfa.r.ıma sôy 

'Yusuf, ilci oğlmıu babasına. ley~ğim!. amıem in. Rem bizi uzôün. hem 
ynklmJtır ı. Ha.zr ti Ynln~p. ~ Hazreti Yakı.u>, tekrar doğ- kenüinı. ~e olmu sankı! Sen efen-

. lan ı;efktitle 'kucnklo.yıp optük- rolup yn.tağı Uzerine oturdu ve di adamam. BoJYle uç ı..uruşluk şey 
sonra: hiltiln ,ağulla.nnın !;".at,5-rılması için moihl.cm ere dii,.<Jllenin ~kin 

_Oğlum Yusuf, dedi. Bense- iQin ifiare.t etıti. liğuu taktirrtlen ncız de •Jsin. ~·ra 
ni Cbe.d.iyen kaybettiğimi zan- Rnzr.eti Yusuf, dışan çıktı. geç bu vdadım füı bepimlzişimlze 
nedeııken Allah bana senin ço- Biraz sonra, ynnındn on bir kar- gücihnuze id :ıım .. 
cukla.rmı da gösterdi. deşi olduğu halde geri döndii. 

:Yusuf, hiç bir §CY -söylcriıeden On .iki kardca, babalarının ya-
çocuklarını, Hazreti Yakubun ~ etmfın.n dir.ildilcr. 

cağından aldı! y~re . indirdi. Hazreti Y<tkup, hepsini ayn 
Sat eli ne Efre,yımın elme, sol ayn gözden geçirdi ve h psıne 
eli ile de Menaşo'nin eline yapış birden: 
tı. Onları tekrar Hnzreti Yaku- - Ey oğullnrım, dedi. B~ 
bun yanına ynklaşbrdı. Bu su- babanız Yttkulıum.. Bir adını da 
retleEfrayim Ya.kubun sol tara- !srail'dir. Berk si-· "& t.. 
fmn, Mena ede sağ tarafına ~,, diye r \ 
düfilllüı,tü. Hazrrti Ynkup, sağ varı ile size evvclii. en hıtıı,p e-
elini enin b:ıRlnn sol elini cL~mı: fy Beni 
de Efra) imin başınn-. koynmk yani ba.banız lsraili 
onları tnkdis ed c.ekti. 

Bir 

:nn~m~m. Hnydl 'ben :Yok iken ek
mek ve sucuj!umu a,sırdınız, bu yet 
miyormuş gibi nrnrwıama kabkdha 
ile gülmekte, bc.ııim1e alay etmekte 
ne mana \ardı? 

Suçlu vnziyctınde olan gene 'lfiİ 

şakaya bogmak ve bu surcUe blr bal 
çar bulmak istiyordu: 

- 'Valhıh,i alay defil. Siz~ bil
miyorsunuz. Biz de sizln gibi ten:uz 
bir hnvn alı ıak ve bir iki de çak
mak mak adile oraya gclmişUk. 

Mculcr bucak biUl, ıı kı Jaıldı. 

.Bakk l uzak. Atobun kazı gibi dil
,Eilnmcğe b~l dik. O sırndn :z.ıttıMi
niz tczcif ett..niz. 1tlraf cilerlm .ki 
size gıpta ile b:ıklık. Allah gönlli
muzc ior:c \.erdi. O sırada bir ar
kada;;: ffiye SıJ~ledi.tiniz kuçilk hn
rum kaı:şıda.n .gözuktu ve dcrbal 
efendimiz de peşine kostu. İşte sar
ho.luğun 'iesırile biz. de sizin ıneva
leyi n.mırak meze yaptık. Bunda 
üzulecek ne var? 

Gnrlp bir hal oldu. .Bir nya ya
kın zamand..1n beri uyu~mnk lm
kılnı bulunrunnyan dav41y1 ı:ıltmış

lık bir ka:i.u; hnllctti. Cli:t)'dl tcm
t• nlarun, ~p1niz mnsallııh clC!ld.i 
delikanhl ımz> dedi. Böylo m:ıh
k ula ccn.kl.cşmck size 

tıI.ıır •• 

z. Rahm.eW amcanız -ko-
yor- olsaydı bu 

r ~ sizt' bir de zi)'tı-

ban,stılar ve adUye 
dan kolkola dl,$lUl cilt· 

'K•wm 'hın'eklt, nevvii ve' 
'mahdut lhedefEidir. .fi' s:ın dn Gr
du ktitlelermm :;tıt-clrunı, bı 
ter ki .:ısrnı , n.rtık bahı 
mevzuu !.lr. Bu, lbi!" za-mnıı. -e· 
m"k. teknık "Ve '7ns:t.ı. m ·lesı
<nr. Ii'aka:t, hnrek!ıtm, 'l'lliı :11ll 
mevsimlerde olduğu gTui ı'kı p 
giffiveroc~Jmi ü:rurmıcih dngnı 
cl ğildiT .• ta1ammı: ''K:ırd du
ımı.nlı glinü b kier !,, a ıhder
clir . 

Moskovn blil~ ·;inde hnr11rct 
dcrecesİWn . "ınm a ,tın :I.J
')ıa d~tügünü hahetJer bildlı i
yorl:U'. Surekli \'e t.ı.k,Lti tfu .. tt.n 
.knr tipil ıine de intizar etmeli
dır.. ~·· · >td ~ ooıvo

.nunkilt-ı: maltis değillerdir. kı
'C k oc ·. ne de ov .n., ;:nat 11 

zebunudt'1'. :Bu zol'lıı.klnn ı 
mek .iınk.i.nlaımı 'bulanbrın mu· 
-vaffDJuyetme do,> ııı nclım1nr a
tacagımı. ila anunılabilır. Şu ka
dar var 'kı, ·uknrıda 3..a.r.?..ett· 
11·ın veghiJ1;;. bı ı , ı r 
olnuyacaktır. Herhalde, .kara ~ 
cibılletmı g t~r ce... tir ve lı l t.."

kat, yer Ter ,.c ~aktt ,. kıt du-
ra.1dımra1ara t.W;raya iktır. 1 

Or.dula.r knrm ka1'fjıya ~eti:n ı 
.m ÜS!Ix.aalar ·çın lıazır.lıklarmı 
ifa ile 1ığra ıaktnd.ır' • r. '[' ·
ruz ordusunun en mühim hedef
leri, 'Mo.skovu., "Lening.rad, Si
vastopol ve "'nfkasyanın kn.Jll3-
dır. 

Almanlar, nıevzii mukavemet
leri yUksek stratcjı mr'haretleri
le knm~ardı. MU 't1.hkcm bır 
meV.lili sistematik taarrıızlarl:ı 
dünl1rnıe.lt , ınr zayiı:ı:tn. m 1 ır. 
Büyük mikyash ceı.ınme h e
ketleri 'si", m vshnin do ı ı 
mü J. at yiıziindMı, cvvell n r 

ıay ı ı ,t r. 1 
:mftan. y :ı. -elCIIl!lll-

:nan ares ve imzası bizde c:ral:ı
!uz bulunan bir kariimlzd~ nş::ı
ğıc!la nesrettlğimiz mektubu aldık. 
Mektup 45 iinc:l ilk o:ı:.uldn c-rcy.ıo. 

eden aten ~ .dilı!kat blr 
hfıdiseyl nnlııtmaktadır. Biz bu 
hususta Muru:if .Mudürl~"iinün nıı
ı:arı dikkntin.i cclbedzyor "e tnh-
hlbt y~ isiiyorll7-

cSize !ccl ve !ecl -0ldu~ 'kadar 
.Ja mliessif bir \ 

cu :~ı h st..ıhancye 

pcl ı>t' h l>er "er k, C'b<- ·nıni 
h:ıbrdm· e• ncl<: b l rem kı mt>k1C'J) 

-ı .. 
Kansrzlı"t<., zay1if ;a

1 ne ,-as:ıma1ı 

ı i.., ıı mulct. i 
k ne el m bir key!tvel1ir. 
un n 'kolonun fı ,ıbM 11!'-

httldur. .Bt>yQ u z kur 

muh.t~ki nler 
Fiyat ~1ürııJc kontrolle-

ri diin lf'incn:ncıls.rda ı UEtaTa 
paşa hımı .5 ınnarn.dn ın i
Ia:.t:cırncı i\p.a:hrcmı rserberi~ an 
lfir.nrısına mi' • caat c erek kn-

\tt!lıtk .bez ·ın.omE?lerdir. F.akat 
'fir.nıa ir şey bulınınm.clı&"Hn 

sojlPntist.ir. Y np11an nrn.cıtınna 
iieziTrre lbclıeri 30 m trcden iba
rc·t 53 top la\put bezi, t.16 top 
z~fir, il ton seteıı bulurunuf)t:ur. 

Firma mi!dc1eiumınniU~e ve
rilıu.L~tir. Bunda.n bMka gcnC" 
Fın ııcılarda Y AfiOva Şn ban 
ve mıı.lıfüuı111 fiımns.uıda wapıla11 

tranada .gizli clepolarındn 
killli~etli mi.k'-..arda kum top
ları bulunmuş ve milddciumu
mili<Ye d:cısliın 'Cdilm.lı;lerclir. 

iki sa' :ka: ınm marifeti 

.nın, cepheden ·ve -cebri hiicumla 
· kat edilemese dahi, l1l ı ~e
cikmiyeonği sanilmı~tı. Şimdiki 
:ı av .... ~a.nıalarm., 'ıbilhassa motöP- !'----ı 
lil ve zııUılı nsrı;alıu:ı.ın tmmir ıve t360 
ilmırından ıileri Pldih'i de söy - ~~ ~ l 
lenmektedir. Zaman, telafisi ıcJ 
P"·i~ zara:i'lo.r d ~uı:abilir. T ı- l 
rak, artık aonmustur. IKalin .~----· 

r kur t.Rhn.kası da yoktnr. Yc
t'lrun dunmu ça,prru tu ac'\gt da 

1 
malumdnr. MOOafaa ordu u, 
gün gec:tı~ae ltendİ"e Geki aazen 
vermektedir. 'Bu h'"L1 gore, ö

ÇARSAM'BA 

ıiimü ~ 1d gtlnl rde bi!yük ve 
~ol: t: h teşebbüslere int· :ı.r re-

, d· .. O!r.l:t::-

lkir.L'I ~ 
!'.4i ~ 

Gllneıı töuto 

2.04 7.11 
6.S2 11.59 f.:J.32 "' 
At{. am Vı::tsı lm:ak 

12 .C!J J.S.E 
l .48 18. H 
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l g.a.zet 
nü)iı?,, mulıarriri 

A7.ızim. ha.yun. 

nlir 

Doks n lır:ı. li maaş ''e yüz 
lıı a • k1UIIl ana.aşı ~Blı lstan
İJ 11 Ku lıiscsi Müdürü Bay 
~ 1 • bı m çocııklardan yalnız 

~nor Jflt sı taplntmnsı rniihim 
~~··~ldir. Siu: çocuklanmızın da
'%. nem.ikellefiyetler n.Jtında bu-
lUııduğunu mzodey:im: l 

1 - M lrt.epte oonel denheri 
b r kooperatif vardır. ÇocuJda,.. 
t'a mekt.ep lartasiycsi satar. 
~ l{oopoı·ati.tuı kıi.riyle fakir 
L l tbeye yardım edilecektir. 
lla.lbtrki ııe münasebet! Sımdi
:Y-e ktı.dar kooperatiften kayıt -
la.ı-a ô y.il?.lerc lira ~ 
llr. Bu µa.ramıı nerede ıSa.klruı
uı;:rı belli değildir. 

2 - Mektepte bir ha:kkaJ var
<lır. mı.niınlcre ve çocu'.klara 
Yemok ve yemi§ sa.tar. Maliyeye 
~gı vermez. Bmın. mukabil, fn

~..r t.ılob6ye meccanen ymnek 
Vcrece~Ur. Halbuki, :ne geçen 

ıe, d bn sene fa.kir tclr ta
' beye ycımek vermemi'.?tlr. Bak-
• tın ayda elli~er lira olarak a

P ıdJ.reye vardiği bir ımeblılğ 
lır. ~a bu paralar nere
. r · re n ig'Ün no miktara 
;. olmuştur? 

J Jr taıcb yo yardım ai-
hocnlıra. toplattırı -

1 r, geçen sene ziyna uğ
. ~ n m.urJlimlcr tam-

ftrıda:n b:ı.nlmya yn.tırıbnı~. 
Mektep ta:t.i.1 olurken, 300 liro
ya yakın bu pa,ra., o zamanki 
b"ŞD.Ut?.vm eliyle bnzıkndan al
dırilmı.1bJ' . .Ax:ah:ıı bu para nere
dedir? Ve nereve s:ırfedilmiş -
tir? 
~ - Muallimler, fakir talebe

ye kitap nldırınn.k için hfila ım.ü
xacn.at ediyorlar. Niçin su ban
kada ınıevcut olması li'tzım gclen 
;fakir talebeye y.ard.rnı pnmsı :n
lınmıyor? Neden fakir talcfooler 
lıfili'ı. kitnpsuıclırlnr? 

5 - Talebeye sene d:>a.<Jmdn 
ibir nutuk söyleıı:miş, bu tabctti
rilerek ~ kuruşa m.tılmıs
tır. Satış cmınsmdıı rıa.lmll7.Sallız 
cezala:nırmnız) gibi tehditler de 
yap!lnu~. C en "' ayni 
n tın rm nbi C'C 1 

bu sene de t r t • "r erf' 
külliyen mt · ıu l:fr ~~ıklc nu
tuk alnuy.n nn.,,ıl mecbur tutuld
bilir? 
Kıymetr muhr:ı.rrır, insaallııh 

bu rkar.n yavı ucı ~lan durma -
dan n '·di n::ükeil yet oJemelc
ten lmrtarncaktıı Berhurdaı .Jl 
azizim. 

- Dün elen mekl p _ 

Dun Mıııırıf f.Juöurlu ındcn nldı

ğunız mektup•. deniliyor kı: 

" .. 
ıs 

kav 

A 
aline 

şamaz,, 

11ra.1LJl.ll.&1mu Um .... 
1 a-

y öy edi 
Stokholm 18 (a.a..) -Reutcr: 
Yeni nizamın hnrpt n sonra 

Avrupada .Alman tn.h!l.kkümün
den başka. şeyi olma.yac:ı.gını gos 
teren .diğer yeni bir emare de, 
Holnndanın Alııuın mnumi ırali
si M. Sey 1n..ıuart'm Kolonya
d söy ediği nutukta göriılm k
Ldir. 

M. Scyss İnquru1;, Alman za
ferinin tv.hnkkul:u ıhtımnlı tak
dirinde Bolnndaııın tam istiklil
lıne kat'iyen kavusamıyacağını 
açık a biltiirmis w <lı•mi!jt.ir ki: 

"Führerin arzusu Holı.uıdaJılu-
rm br ır. l:ı. sıf til Almnıı 
böl ... esine ilhak edilmclricli:r. 1s
tiklıil, Almanlarrn ensnıelc iste· 
dilclerı rkadnşlıl:la t lıfi müm
kün olm y n birse dir . ., 

Ti 
r , 

Yunanis nda 
Vaziyet, son e-.. rece va ı - .... goru uy r 

Halk feci ir 
gıdasızlık içinde ... 

Sofya, 18 (a.n.) - Ofi: 
Yuııa.nist:and.n vazivet son 

derece vahametini mÜlr.ı.faza 
ebnaktedir.1nşe m.W.deleri no.t 
saru gitgi 1e daha fazla his
sediliyor. Haber almdıgına gö
te, BaşvL''dl ÇolaJ,oğlu, A tina 
ha.llnna lutaben biı beyanna
me neşrederek, falrirll.'rc vur
dun edilmesini ısrarla ist.airrlş, 
'Yunan milletini kurtarınanın 
yegane yolu, ı::~ fed:ikfırlık
lardan çekiruneden bırbirine 
yardım etmek ol<luğwıu söy
lem.iştir. Hükümct '\'azi7t!te 
çare hıılnnıo:ocFa. QUhşmnktadı r. 

Halk feci bir gıd..ısıtlık için
dedir ve 01ü:m \•ak''nları endi
şe verici bir nisbet dahilinde 
artmaktadır. 

Karaden · zde 
bir acar 

gemisi battı 
---»:ıtoc---

asifı e de b ·!" 
gemi batırddı 

.. 

Budnpeşte, 18 ( ..... a...) - İki 
b;!l iki yüz tonilfı.• hık "Ung
gar., Macar naltliye geııllsi Ka
radenizde bir torpile ç~ ve 
batmıştır .Mürctteıba.tında.n on 
ikisi boğulmuş, yedisi kurtarıl
mıştır_ Bu gemi a.çık denizde icı
lcycbil 'n Macar ırıınhtclit ticar t 
fılosuna meıı..'lup dort n ı~yc 

1 

g~inden mn idi. 
l."ugos \' g sı 

P:ı.nam·L, 18 {a.u.) - Olga 1 Topuiç isimli Yugosl:l.v gemisi - ı 
nin bir Mihver .Korsan gemisi 
tarafından PasifilttR tc c vüzc- j 
uğradığına dair, şi.mdıye Jtadn.r 
henüz teyit edilmeyen ir lıaber 
alınd,ğınd.an, Kanal bölgesin -
deki AmeIT<a ndeniz makamatı, 
.kurakol ~emilerıine müteyakkız 
bulunmaları amrini v rmiŞtir. 

Yeni Sabah'ın 
a keti Çin Mareşalı Erzinca. 

Çan-Kay-Şek tahı"l 
a sonı 
at (Baştanı.fı ıl inci vfad.'L) 

Fiyat, emtia sn.basındaki va
ziyetin hır nc.vi aksidır. li'iyatıa
l"llı yUksfümesi her şeyden önce 
malların büyümüş mıı.1ıdudiyeti-

f ekrar ed ·yor: Demir yollarrnda yeniden 1 
· ak.tarmas'ız seterler 

ne bir arettir. Şu hnlde fiyatın ııcı::----

artınas enge1 01 eak en gü- Göz yumulursa J a-
zeı çaresi emtia -atllğının gide-- d 
rılınesınd n ib:ı.rctbt". Fakat har p OD Y a Ya 1 a 

başladı 
Ankara., 18 (usus'i ıTu1ıabiri-

bu o~urduğu bir çok blcr- us ara sal ıracakı 

mi7llen) - Erz"ncan ve lınvali
sindc vuku bulan ?P-17..elc haklan 1 
da buraya yenı maliımat g"lmiş-ı 
tir. Bu malümata göre zel?.fJC 

. _, --.....~ 
r ı ~\al, · ~:t11=..:.=::.:..:~ 

Fi/ipin rd su 
yeniden asker 

toplayacak 

!Avrupada isya hare
ketleri ziy deteşiyor 

--o-

Yazan: A. C. SARAÇOGLU 

S ttb:.<rt:mıda dahili harbin 
başladığını ajllllS tclgro.f

lan lıa.IY>..r \·eriyarhr . 

nın 

.Ec.nı..:bi i "'ali nltmda. bulunan 
maml retl~de her gün ı; ya; 
hu ce.beple 'bir çok khm l4 rill' 
kul'3lllla dizildiğini .cie ene- ga.4 

- ;zct .. de okuyorllZ. 

a 
•• gar ece 

M·m.iln, 18 .(a.n.) Filinin 
ordt:Euna. mensuo :ınih-t n bıl
dirilmiyen ihtiyat erlerınin, Bir
le-;ik Arocrikrınm t:zak Şatı'k 
ordu u 1.. ı · et g 
re MW uc t1 rı r 
hnkkındJ. bw ada hır ~ yıa dola.ıo; 
mııklaJır. l\ ıkL n 1.ı tluı l:a
d:ı.r t.alunın r< len ihtiy t erkri 
en er ı kk; nunda GiI:.U'ı nlt.ına 
almmı oh · lar<lır. 

V'3[?in-;-+ .. on. 18 (a.a.) - B:ıb
ıiye ruı.z.ırı ulbay rno.x, simı:ı.li 
Avrupa, lngiJU::re ve BirlC'Sık A 
meri.ka arasında isle' en Am"ri
ka ticaret gemilcı:fa-n, ilk par
ti ]e sillı.hlandırılarak!arım söv -
lemiştir. -

. mek hn 

LisbonnP, 18 (a.n.) ~ Birlesfü 
Am<.'rika miimessil!cr meclisi n
v.asını'Iatı Bun Snyder, Clipper 

Dem · o uyor .ki lıarp uı.:ı;. 
dL~ça i zal f~llkctin.e u - i".llll..1 
her mcml 1

• --tte nz c k h r· 
uzlukb.r, 

ıfar 
mıştır_ 

M em. s!Jfilıla.ra. pike tayyu.
l'(' hii ~:ml;ırınd. h· r tamından 

tayyar<'sile burrya ge1nuş ve~·~~~~~~!!!!!!!~~!!!!!~""!!!!!!!! 
İngiltereve lıarck~t e.d ~i sı- 5 

radn l. Ruzveltin, l\1. Çorçılt-

Yerilmek üzere ke..>Jdisine te' di 
et.tlği mekwn lıakkındu Jıiç bir 
şcs .söylemek iskıl1cmıştir. . 
Snyder'c haı biye .nemrcli ta -
flndan lıususi bir \'nzif \"erıl -
m· tir. 

r 

füm dolam bu imkanlar malıdud 
dur. Disrer m .ı.truı fi~rat yük
selisinP "m

00 hhn bir L.mil de Spe
küla.syoncluı· ki bu cnıtin. kıtlı

~ıııdan doğan fiyat artmasına 

~ghay, 1~ (a.a.) - Halk 
siyasi meclisinin ikinci toplan -
tısının açılış aelsesinde söz söy
leyen mareşal Tchimıg - Kni -
Chek, §U beyanatta bulunmuş -
tur: 

gündüz vuku buldu~'llndtın vı - ~~~!""""!'....,~~~~lllllll~!'!'!!!~ 
luyet merkezi dahilinde nüfus~a 

(Bıı~ tarafı 1 inci sayfadıı) 
D ltılaroruz, A in~ Deni
im lınrlc- ve Buz denizinde otp 
im 21 bin ton.il8.to ha.emin.de 

luseUiıh dort diışman ticare1 
gemısi:;1e :fileyı himaye caen 
dıJer bır gemıyi b:ı..tırmıştır. 

·la ı:ı.ıvvet verir. S külnsyo-' 
ııo. karşı hükfunetimiz kanuni 
hükümlerle vn7,iy t alını tır. Ve 
benC'c prensip itiharfle bu hü1cüm 
Ier kafidir. Ancnlt hüküm.lerın 

fatbikatmda bazı n lrs..'1.nlnr mev 
cut olabilir. Teşkılat ncOO:;anlığı 
bilhassa ımda iımildir. 

M uca.t sn.nayiı sahruıuıda 

devletin la.kip tti rj fiyo.t siya -
seti muvııffak olmuştur. Çünkü 
bütün kontrol teşkıratı !bilhassa 
h Bharl yüz iŞtir. Bu 
sahada.ki muv ffakıyctin di~er 
bir scb ~i de (Yerli Mnllnr 'Pn- ~ 
v.arı) nd,,.tlerini•1 arttır.ılmn.sıdır 
ki bu da rek betin hu~ulüııe se-

1 bep olmuştur. 
Asıl fiyat harekeUermin v~u;il 

bir e1dldc fazlabsbğmn fJn11it 
olduğumuz sn.ha, gıcl::ı. mndd~lcri 

1 
sdı.ru;ıdır. Ek"lllelc meselesinden 

"Japonyanın tecavüz ve taa.r
nız siyasetine son vermek zama
nı gelmiştir. Daha üç, dört ay 
beklemek imkansı1.dır. EJ"7er de-
mokrat memleket! r, J ponyaya 
ilk bn:ha:ra !cadar bu 'ynsetine 

ıhn.zırhklarına devanın göz 
~'ilma:rlarsa, AJmany3 ·ıe 'Sıkı 
'bir anlaşma halinde 1ı reket e
dt'n Japcmyn, Rııny y ıtnaTTUZ 
edecek ve bundan sonra cenu
ba doğru harekete get}"ccktir_ 

"Ruzvelt ve Çör~il bu vaziyeti 
tamamen bilcliklerinde.n barckct 
anını geciktinniyeceklerdir. Ja
ponya tecavüz siyasetinden ebe· 
diyyen vaz gccmcli Vtı u temi
natı vermelidir: 

1 - Çindcn ve flindiçinidcrı 
askerlerini qtlkmck, 

2 - Mihveri terketmck. 

öy muaırmı ri ·cin ar.fına.za.r !ı'Umurt.a., peynir, ıra~. 
sebze vesaire g;bi malların i-
y.n.tları bir ınisli uv.cya dıha faz- · -<>---
la artmıştır. Bu mrtadelerin ha- Tekaüt sandığı nizamna-
riçten İthaJ.j mPV?.tJ~ ba~SOlmtı- 1 mesi tasdik edildi 
dıgına, y~ı bunlar ıthalfrt mad-1 
ddcrindcn bulunmadt_ğmn göre, Ankara 18 (Hususi Muhabiri-
hükfınıctin evvel mıiri.le bu mad mizden) - Köy enstitülerinden 1 

deler iizffindelti fiyıtt temevvüç-! mezun olan bütiin köy öğrct
Jerinin halciki -seb pi rlni nrnştı- menleri için te:,kil edilecek tc
nn i?.nh e i ic·ıp etler. Bu fi- kaüt sandığı nizamnamesi Ve _ 
yat harc'kellerinin .sebebi krnmcn killer Heyetince tasdik edilııı!f1-
spekülH:tif muınnel~t.a irro edile- tir. Bu .nizamnameye göre ser
bılir. li'e.kat bundan sarl'mnzar 
hiikfımetin ithal cdilmc!:te hu- mayesi, .köy enstitülerinin umum 
1 nn ?.an·ri maddeleri itlıalfıtı- masraf bütgesinin her e a)'"-
01 lrn.l'Şılarns.k ili re 'hmdarı nlacak binde biri ve köy öğrct-
znrurl olım bu gı i maddelerin menlerinden ilk terfi e lerin 
ıhraC'..uuı mu.:.~e ederken ayni 'Ücretlerinden kesilecek ilk aylık 
uı.nıandn <YC İŞ hn:1k 1-ü l "rinin zamlar, srmayenin işletilmcsin-1 

zayiat az otmuştuı-. Fakat l:öy
leroe C\'ler yıkılmış, Çardnk ve 
Fırat köpriileri Jıa.r.n'> olmuştur. 
Er-.lincmı civarın sarsmtl d<>-' 
lnyısile hasıl olan yer cöküntiile
ri .oldukça mühimdir. 

iD'O-er tarnftan .'Münaknliıt Ye
kalctini aldığı acil t"dbirler nt'

ticesinde Erzurum - Erzin nn -
Haydarpaşa 'hattı 'tamamen ta
mir edilmiş ve bu . bahtnn ıt -
baren yeniden aktannnsız sefor
ler başlamıştır. 

vu u •ur. 
K«>drrlı ~ lesıne ve do ;tııırın::ı u~ 

s:ı l~ı dileriz. 

Bay lI kl•ı Kli"tran n c,:;i Bilyan 
RE:FtKA KATRAN 

atın .s:ıbııh tilfü.ı. Ceruıze bugaok(1 
Ca mb gün ı 'ka1dıt r. k 'K<!Jı-

Barlın, l (a.a.) - Almaır 
r: J.y ... u Rır:mına Almaıılar ta,. 
rntın an tank ve 868 tOJ 
t ı rıp veya ıg1:mam -edildiğırıi 
h ıv rmeıttedir. 

Diğer 't.atııftnn, Kırım li'ı:nan· 
hı.rm 6Ula.rında 60 .gemi 
batınını~ 69 gemi d di sureıu 
bas:ını. 'Uğmtılmışur. 

a'd.a 
( aJı. - ''.Dula .. 

.,..,.....,rmaln.r • ile 
tmcktedir. Ros Tady u., 

"°"rrtır=ı'>T ta.bı:nnuı 00- miktar a ~ k<.>yde O :ı cıın ımd~ Öi,le r n- anız.i ıtcrketınak zorunda kal
dıklannı ~. u:l etmektedir. 

---1111.:ıt':---

Bir gece atemi "'de para 
cüzdanmı nasıl çaWırdı 

'Mehmet isminde b!r tüoc 
geçen giliı ımal alm:tk üzere ıls
tanbula gclm:iştir. Fakat lbira:z 
hov.ımia. ola:n Mehmet ilk "Olnra.k 
eğlenmek fu:ere Ca1ata~ a gıt
nıiş ve ornrla 'Mc1ahat isminde 
bir 1aı.dnila m'ün~ttc bulun
muştur. 

Melii'hat 'e Mehmet bundan 
~nra ~le.mnclc üzere bir tnk
siye ~ Bcyoöluna çıkm!."'° 
lar ve bir bira:hııne.ye giı ~er
dir. Eirı:.z noum mrumlarına ge
len yabancı bı-r genci M lnhaıt 
Mclınıcd amcasının oğlu diye
rek tanttımıştır. G saat bir 
raddelerinde MeW.hat ve dostu 
Şükrüiyice sar.hos olan :Melıme
din 90 lirnsıııı çal!ı..r.n:k rncm -
lardır. 

Birkaç saat sonra kendine gc-

mnzı kılın i onr .ı Knroc:ı:ıhm 
metarlıcına ddnedll~tir. l'I ıtı 

Ttıhml't eyliye. 

Tuı'k T babet aleminin en de ;erij 
evltıtl nndmı biri olan tH ydarıı ;11 
Numune imstDhmıesi cı t \ zubrc" ı 

ha ıhldnr mutehnssı Dr. Nun O~-
man '.Eren ıd r old ru tahkt: o 
lturhılıım~rnl: Nümuu- h .. stul nı-

sinde :ı;:dnt etmiştir. Cennzesı g J l/ 
1941 Ça~b:ı g~u saat 11 de 

Gir gi.>neral öldü 

rföı, :ı fa.<ı..)- !B v:ı ıcvnr 
7Jın umtmı .kwnandanı general 
Del t, 17 'on ·n paznm 
gün , · ir :Silihı tecrübe 'c
d rken, 'lilJUk bir kaza.ya u!?ra-

_., :v kaza neticıesmde has-
tahnneve nakledilirken aldığı ya 
rnrlnnn te ıriyle ölmüı tür. 

l<'ührcr, 3 numıu-alı A\'Cl file>
suıın 6 e eml ı: t , dını ver -
m r. 

H yda~c:ada Numune..ıınstahnı:ci>ın- ;J9Zmzsı:mm••Emiil•ı~ 
d ıı kaldırılarak ttskud ... - D gancıl ,. 
C'ı:rwunde mı :ı:ı:ı l:llındrl:'l.;ın '"O!l '.I 

h ?Jrlarnın kabı ınc k:on:ıcal.trr . .Rcn
ilısınl se,·mlc!irı 'e mcslcl<dn lırrının 
'Yf'.Pll:ıC' k <:enJze tur nindc bliluu
m [1 n Tic:ı olunur. 

Türk~ talnılerin tın~ 
sil.at ı okonınu 1aran 

bu gibi maddelere olan f1iddetli den haSJl olacak Jrar, ve t.eber- ===========--=========:.__=::..:============ 
ilıtiynçla.nnı do. göz önünd" bu- rüattır. 

«Gnze mzın aur.Jdı nu h:ısında 
«Mnlil"Jf Veklileli Mufottişlcrı dun 
töhkikntıı b:: 1ndılar. lcttep ıdarcsı
nin fnhri m.. ukatlıgını yapan Spor 
Bürosundan ililn de bn~ hııl.tkatlcri 
gizlcJ< emıyerek le\•ile çnlı~ n bir 
mektup nldındı,gı doğrudan dogruyn 
Vck!ılele baulı olan tstanbul Kız Li
SOSJ Mudurl •ü nnmıruı hiç mwıuse
bct.l yolt ıken :Mnnri!Mi.ıdm:l~ü Spor 
Biirosu tarafından iki mektup gôn
derildigi> hnkkındn ciknn .~Yl oku
dum. 2072 ve onu Uıdil eden 10211 
s;;yılı Maarif Mudurlerl tnlimatmı
rncı:ine güre Maarif Mü.dürJcri vlli

yeilerde ilk ı..-e ort.n dereceli bllılmum 
okulların merciidlr. iBu iUbnrla vili
yet dahilinde bu dc!-cccli okulfurn nit 
her isle mcsrruı olmak ve onlıırı Hl
:amıunda ter~ \'e mürokabe etme!! 
bak ve scılühiyclin.c mnlıktir. lstan
bul Mnarif MüaUrlı.iJ:u bu sn1fthlycU 
dolnyısile gm:etcnizdc 1:1kan ym:ıfardn 

1undurması gerektır. Yani bu öğrebnenlcre tckaiidiye bağ
rna.ddelerden munyycm miktarda Ianmak için otuz sen hizmeti 
ihracınn müsaade o1unmuhdır. 
Dlğer sınni mamulat sn.hasında doldurmak Jizı:rndır. Otuz sen~'1. 
şahit olduifumuz bu fiyat tcref- bitirenlere yirmi lirn, yirmi se
fillerinin bir sebebini d Jın'lkın neyi doldurnnlııra noksan knlan 
tuhiyatında aramak icnp eder. her seme için yirmi liranın otuz. 
Balk 'bazı maddeleri mutlıık su- da biri nisbetiııdc noksan olnra.k 
rette eld edebilmek ma.ksadile verilecektir. Yirmi seneden nz 
kara ticaretin (gayri meşru ti- hizmeti olanlara son aldıkları 
caretin) kendinden talep ettiği .:ı_ 
fiyatı bilfı endişe tediye etmek- bir aylık miktarınw..ı. tazminat 
tedir.Bu nokta hiç şüphesiz kara ödenecektir. 
piynsa1arın rncvcudisetine sebeo 
olınnkta ve bunlnnn i lerini ko
ln.ylıı.ştmnaktadır. Nilıav t di
ğer meınleketlerde oldÜ;:'11 S?ibi 
bizde de, fiyat müraknbesine du da m 

Bangkok, 18 (n.a.) - Srik -
'rllllg gn.mt.esinin bildirdiğine gô 

Varın ki Perşembe Akşamı 

E s D 
!Bir k .. dın: Sevdiğı erkcti clınd n kncırmaıruık \'C .cocuı:unıın :ı.det.i
ni tcmtn için nelere lrnd.rd r ... Jllıtiln fedakfulıklıır ve hatüı bir öl.ı
nun bile yerine geçmek ... 

ARAB:ACtNIN KIZI :f'ılminin Pııılıık Y ı 1 d ı z ı 

K 

(Dic B:ırmhenige Lüge) 

Filminde San'a.t kudretinin en bc.olllsınn yükselmektedir. 
MONGOLISTANIN C.SRARENGIZ ÇÖLLERiNDE b:ışlayıp 

P1' 'lN LÜKSÜ iÇiNDE biten HEYECA'NLI BiR DRAM_ 

ÇOK BOYOK tilR FiLM 

Suı;are için ycrlcrinlzi (;VV elden tcd:ıı ik edJılz. Telef: 40380 
mevzuu bnbsedılcn izleri gUrıüncic 

tetkik etmiş ve neticesini mch-tupla 
gazetenize bildirmi:JUr. Ayni znm:m

ait mev.zuat v: tedbirlerin salim 
bir §ekilde yüriltülmelorini te
min mn.ksadile bu işle uğraşan 
memurlardan, idare r..drunlo.rın
dan, ü.limlerden ve mi1tcfcltlrir
lerden müteşekkil bir komisyon 

re, Hindiçini hududunda per -ı 

şem]!e günü Fransı~er1erile ~~~;~~~:~~~:~~~~~~~~~~~~:~=~:~:::::~~::~~~~ Siam polisi nıııElllda u:rşılıklı ,ı~ 

teşkiline ihtiyaç vardır . ., dn bu liBcde hülcn Maari! VckilcU 
mürcttişlcri tnro!mclıın tahkik.at da 
ynpılmamaktodır. Bu .lıususun da ga- ııı:;.ı.:-~OI""'..: 
zctcnizda neşrini &OY~ ırıc:ı 
ederim.> İTiZAR 

Z. A. 

ıst. Maarif Müdürll Münderecatım·zm çot< u· 
T. Kut .. d H 

YENi SABAH _ &ı,,"'ln T.cvr,ıı: gun an ay çapkın h ~, 
Kuftın b:nhatına teşekkür eder·~ Romanımrzı koyamadık 
Kez:~ ~nnd:ı tafı:llcn nrzetU- Özür dik.riz 
ftimiz :isler üztt.indc do tclltik:ıt :ra;ı-
mas.un dileriz. ...... ~a.ı.::r.r-. 

ateş açılmı§br. 

am in hasaa 

tre.3sir o1nn gercrnlin r. 
zukluğu, luı:i dığmı ziyud 
;nistir. 

l tl 
;Abalarla gilldü

a!'l.Dki perşcm
nı 9 da 

RA 

• 
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İBRAHiM 
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Yiyecek madde
lerine ait narh 

l"1l1 N t S A B~ R ... -: lllincit~rin .ı 

1 :ı 3 4 5 6 7 8 9 10 
~: M ... Sami Karayel -----156~ 1 listesi ~I ı• ı 1 ~ · ' 1 1 ı •ı 

· ~ Hergeleci, narayı at
Qkıtmı «>nre. !hasmına dolu diz
t;'.giriyor, ya hafif dalarak ini
~ve yahut çaprazla toparla-

• ~ mtiyor .. 
l ~kır, naraları attıktan son

ensc bağlayıp kapanınağa 
ş1yor, ayak güreşi çok sür· 

cdi .Hergeleci, ha«rnmı çapraz
toplayanık sürdtt. Fakat, 

J?k usta. oıan Çakır, Hergele
eiyi yan başa getirdi ve köstek
kyerek altına d üşürdti. 

Hergeleci, alta. dUşmtiştü. Ça
bu hare'keti Koca. Mu-

a Büyük :Yaşarın gözleri
ismiWi. n:oca Muradın yü
gülmilştü.. Bu, ürnid verici 

fb iiyük bir hamle idi . Koca Mu-
rad YaRara glilerek: 

Yaı:mr, bizim herif•canlan-
1.ı.. • 
, - Ya., iyi bir yauba§ bu be!. 
ı - Eh! Belki asıldı. 

- f stermisin bir şeyler yap-

~n ~ 1 - Olabilir ya ... 
- Hergeleci yenilirse daha 

tyi ulur. 1 
- O ''akit Çakır bana mı ka-

peak? 
- Tbii ..• 
D ITTH~ge kalmadı, Hergeleci, 

l emnnedc duran Çakırın bilek
\..rindf>n tutarak birdenbire a
r: ğa kalktı. Hergclccinin hare-
1\'Cti o kadar çabuk olmuştu ki, 
Çakır mukabele edecek vakit 
bulamamıştı. Çakırın bileklmi 
Hergelecinin elinde idi. 

Heı gelr.ci, hnsmmın bit.ekleri-
. bember ayağa kulkmı§lı. Ne 

oluı· ne olmaz diye bırakmıyor
du. ÇünkU hasmının ne kadar 
usta ve o~ nak olduğunu biliyor
du. 
Hcı gd ci, bilekle yukarı kalk

lıktım sonı-a birdenbire hasmını 
geriye' alıp döndü. Ve lıasmmın 
gıı1.lai;ına <.'layruıdı. Oste de çır
pmars.lt biı nara attı: 

- llaydi Çakır be!. 
J{<X'a Muıudla, Yqaıın laf· 

laı-ı abı"Zında kalinlştı. Murad, 
k P.kele_di, Yaşar gülerek: 
· - Gordün mü herif?. 

- Hay Allah belasını Yersin!. 
Uh n ne iş böyle? 

- Nrsıl kalktı gördün ya?. 
- Fevkalade güzel.. 
- Çok seri olduğu için mu -

k abclesi güç .. 
- Büyücli herif vesselam .. 
Dedi. 
Hergeleci, ayağa kalkarak 

hasmına üstiiste hücum ~iyor
Ciu. O kadar ki Çakır Aliyi bu
naltmış bir hale getir di Çakır, 
kendinin bunalmış vaziyet.ini 
g~emek için ikide birde çırpına
ı·a\; nara abyor<lu: 
~Hayda lbram be!. 
- Haydn be!.. 
Heıgeleci, hiç böyle hare

ket lcri yutar mıydı? O, hasroı
tun ne derece-ye geldiğini bili -
yordu. Çakıı m çırpınmalarına 
kıymet veı miyordu. O da ona 
kw ... ı çırpınarak meydan oku-
ordu: 
- H::ı~'la Çakır be! 
- Hnwla Ali be!. 
Ç kır ~·eni bir hamle yaptı ve 

hnmlesiııde mU\'clffak oldu. O· 
nur güz 1 ı·ift dalıı:ları vardı . 
Ht rg<>kci bıı cift dalıı:ı yn.pt.ı ve 
l ·alan buldu. Hergeleci, has· 
mınn ımıkı:ı.bele <'<kmen1işti. 

Çilnkü Çakırı:ı hareketi seri 
ı>l'mu tu. Hergelcc i, .kendini teh 
lilifile g6l ünce d hal dönerek 
yere vattı. 

Çakır, hasmını gene altına al
P1· ğ. mu\•aıff&.k olmuştu. Der
lıal kcmaneyc ge<;ti. Ve bekle
ıned n hns:mı sarmaladı. Mak
sadı canını dişine takarak Her
ıe1t-ciye son kozunu oynamak
\ı. Hemen küntelccli. Hergeleci 
kunt :;ı y ylııcc g rildi. Çakır, 
lı emının çnblnrını dağıtmak 
İ!:in zorlanıyo du: 

Kocn Murad, gene neşelen • 
mı i. Laf değıl Çakır küntede 

Y~r, Çaklr bir §eyler 
ynı :ıcağn benziyor .. 
~ Dur bakalım d~'il.. Ya

p. K •• O bilirsin im i~i kibıte 
Bfill n:. 

- F,o,kat Hergelecinin bir 
ınaru;vrasın:ı. gelirse ... 

- O, yutmnz bu man&vrala· 
J'l •••• 
, - lnşaallah ! . 

- Ha. işte oluyor .. Hergeleci· 
kain çatılarını d:oğıttı .. 

- E\•et... Askıya. almak üze. 
ıc .. 

- Ha:h!.. Aldı d(}t.e! .. 
.....,. - Ulan 8Rkacıktan gidiyor 
p erg leci galiba!. 

l)(ı,.meğe kaJ!madı.. Hergeleci· 
ilin birdenbire künteden sıyr.ıl· 

~
ğı görüldü. Hergeleci, tama. 
?.kl ye1 den kesil~ sırada 
irdcnbirc dönerek sağ eliyle' 

'lıasmımn bağladığı ktinte dol • 
aLmt unu itti ve yılan gibi elle
rinin arasından kurtularak kaç
b. 

Çakır, has.>nııun gayet kolay-

- Hayda Çakır be!. 1 
Çakır da biruneclmriye çırpı- ı 

narak mukabelede bulundu .. Ve 
C8lllı 'bir nfı.ra attaı : 

- Haydaı !ibram be! . 
Koca Mura<l, gene inkisarı 

hayale uğramıştı. Fa.kat Çakı
nn üst üste hasnu böyle bastır
ması gene bir meseleydi. Y a§ar 
söyleniyordu: 

- Murad usta! .. Gördiln mü 
herifi.. Nasıl künteyt söktü .... 

- Bırak canmı.. Ondan ne 
ÇJkar ... 

- Yaşar. §Unu bil ki, Ça:kır 
da üst üste iki defa nasıl bas
ctırdı? 

- Evet orası doğru .. 
- Hiç mi li'.midin yok? 
- Vallah, )'uk.. Ç.lktr, bn 

heıifi meydandan çıkaramaz .. 
- Peki bunu kabul etmi~ bu

lunayıın .. Dayanıyor yn .. 
- Ha! Bir iki saat böyle da- ' 

ynnır Ye giireşi süriikleı"Se pek 
ala olur .. 

Derneğe .kalmadı. Her gcleci, 
hasmını (~apı nza topla~nrak he
yeca.-tla sürmeğc ba. ludı. 

Fakat, bu sürü!) mlithiı;tı. Hiç 
bruıkasma benzemivordu. 

Hergeleci, bu sefer niyeti 
bozmuştu. Çakırı yenecekti. 
Çiinkü Murad, bağdaş kurmus. 
istirahat ediyordu. Mura1, dıye 
de yabana utmam::ılı idi. Yiız o
tuz okkalık c::ın:ı~ardı.. Onu 
öyle kolay kolay meydandı:u ~ı 
kannak mümküıı clef,ildi. Bin. -
cnaleyh, Çakm, dabu çoK bek
lctmeğe gelmezdi. 

Çakır, ucar dururken koca 1 
Muradııı kulakları aynamağa.: 
başlamıştı. ÇünkU gıdiş doğru 
değildı. Çok mühimdi. Çakır, 
çaprazı sıyırtmak için çok ça
lıştı .. Ve, otuz adım Umitsiz git
tikten sonra birdenbire dönerek 
sıyrıldı . . F'akat bu, sıyrılışı yal
fllız kurtuluş sıyrılması idi. Yok 
sn ayakta kalmak fırsatım al
mıs olmıyorclu. 

Çakır, sıyrılır, sıyrılmaz der
hal ylizı.ikoyun yere düştü ve 
toparlanarak kendini bozdu. 

Hergeleci, kartal gibi uçarak 
hasmının üzerine çullandı. Ça
kır, zaten kaçmağı aklına bile 
getirmemi!jti. 

FASULYELER: Toptan Perakende 
Yumuşak çalı 'e Yakın Uzak 
Anadolu sert, u- . semtler 
fak, tombul .. 19.5 23 23.5 
Sert çıılı 20.5 24 2t.5 
Horoz 24 28 28.5 
Of ve Rize battolı 27 31.5 S2 
Dolmasyon 29 34 34.5 
Barbunya ıs 17.5 lC 
Karadeniz 
ufak 10 18.5 19 
NOHUTLAR: 
Temiz nati?rel 15 Hl 18.5 
28 No.lı kalbur 
üstü ı'l 20 20.s 
30 NcJı kalbur 
Ustü İspanya \ 
tohumu 22 2G 26.5 
32 N'oJı kıılbur 
üstu ı panya ,,. 
torumu 27 31.05 32 
MERCiMEKLER: 
·~ 85 randıınnnlı 
böccksız temiz ycfll 
mercimek 21 24.5 !!5 
Kırılmı:ı temiz 
kırmızı 

mercimek 25 29 29.S 
MAKARNA ve ŞEHRiYELER: 
Toptan aınbı.ıliljlı 
kilosu ~ 1 Kr ... 
Toplan nmbalüjsız 
kılosu 40 > 
Pcı ak ende ambaltıjlı 
kilo u 
Pcnıkcııdc amb. lüjsız 
kılosu 

TEL ŞEHRiYE: 
Toptan aınbalUJlı 
kllıı. u nnııni 

Toptan ambalajsız 
kilosu uzumi 
Pcrnkcndc amb:ılôjlı 
kilosu nznml 
Perakende ambal jsız 
kılo u 
YAC.LAR: 

45 > 

44 > 

43 Kr:ı. 

42 > 

47 > 

46 ;::) 

Sadeyağ fiyatları şu fekllde tan
zim cdilmi Ur: 

Cinsi 

Bırınci ne\ ı Urfa 
Birıncl ne\ l 

top- pera· 
tan kendc 

160 178 

Diyaı·bakır J52.5 liO 
Birlncl nevi erimiş 
Kars \'e Ardahon 145 162 
Birinci nevi erlml'ınls 
Kars ve Ardahan 120 134 
Tı·abzon :ız:ııni 132.5 150 
ZEYTiN YAGI: 
Klr nlsbcti: 

Toptan % 5 yan tootnncı ~ 6 
perııkende 'Ö 10. 
PEYNiRLER: 
Beyaz Peynirler: 

3 
4 
5 
6 

1 1 1 1 1 1 1 !• 
1 1 ı• 1 1 1 

• • I 
t ı 1 1 1 il! I• 
l• I ı • ı 1 

1 1 1 1 

•• • 1 1 l• I ı• ı 1 1• 
1 1 1 l• I ' 1 1 

1 1 1 ı• ;• ı•ı 1 
•ı 1 1 ., 1 

SOLDAN SAGA: 

ı - tıtıve, elbisenin boyuna tcsn
dilf eden kısmı. 2 - Kudurmuş in
san. 3 - B~ka, yanımızdnn nynl

rnayan her yerde hazır ölÇllrnuz. 4 -

Lezzet, o;ozün ustundclcı, inat i~tn 

yapılan is ... ret. 5 - Gilne:ı (Fnrsca). 

G - Millet Meclisinde mebuslar mU

raknbe için Yerirlcr. 7 - Yayln atı

lır öldürücü ftlet, isim. e - cu.~cı 

l;okulu bir nebat (ıickcrl meşhurdur), 

'l'mm. 9 - Mu\•nfık, kinaye tnriklle 

nnlatmak. 10 - Aşıkar, s:ıcsız. 

YUKAR IDAN AŞA~IYA: 

1 - Şimalde bir vlli\yct merkezi

miz. 2 - Zayıf tarııfımız, taş parc:ı

sı. 3 - Terbiye (Turkı;e), beygir pa

bucu. 4 - Boz renk, kuçiık nehir. 

5 - Tabaka. -O - Answn ynknlnyıp 

sürükleme. 7 - Aynl isimde. 8 -

Kışın yagar, iki binanın arası. 9 -
Bir tehllkeye ınaruz kalınca bıı keli

meyi !erynd ederiz, dcY:ıın ettirmek . 
10 - Şfü söyleyen, vaziyet. 

Diiıı1(il bulmacaıwı halli 

~oro PROGRAMı I, 
Hel'geleci, deı•hal hasmına bir 

iç kazık vurdu. Ve paçayı a.ra
mağn başladı. Çakır pnçayı ver 
memek için derhal altına aldı . 
Fakat Hergeleci, arayıcı fişeği 
gibi durmada.n paça arıyordu. 
Çakır, bir yandan da iç ıkazığı 
budnmağa çalışıyordu. Çakır, 
kazığı buduyor, Hergeleci, yeni
den ta?.eliyordu. 

B!rlnd nevi 

, ı op· 
bn 

pera· 
kcndc 

19 lk. Teşrin 1941-
7.ao Program h:ıberlerl ı 
7.33 Hafif 10.45 Serbest 10 

parçal:ır da1;11 a 

Çakırın vaziyeti o kadar iyi 
değildi. Ne yapacağını bihniyor
du. Fakat dm ma<lan mukabe
le ediyordu. Nihayet Hergele
ci, paçayı eline geçirdi. Hasmı
nı paça kasnağa asacaktı. 

Yaglı Tr:ıkyn 

İkinci nevi 
beyaz peynir 
KAŞAR PEYNiRLE R: 
Bırlncı ne,•i yniılı 
1 kinci ne\ 1 ynflı 
'Oçuncü nevi (Kars 

:~:~§:: 11 ::.::,g~af,z~t:oe:sıo· • Baş, diş, nezle, grip, romatizm81 
8.15 Evin saati _ 
s.so :r.ıuz..1k 20.45 ıfü h:ıık NetJra~;;, /(ırıklık ve Büliin Ağrıları <lt'rlu.ı l lltJser 

Ji2 75 

58 71 

108 120 
114 ıı:> 

Murad, elinden gelse meyda
na ve Çakıra bağıracaktı: 

'e müıno ili) kuru 
k~ar peyniri 65 

12.30 Progrnnı 
12.33 Şru·kı ve Türki.isU icabında günde 3 kaşe alınabilir, Her yerde pullu k!Jtuiarı i'srarla is1eyinit· 

tilrki.ıler ogrcnl:> oı·u;:; 
87 

- Çakıı·, sıkı dur!. NOT: 21.00 Zirnnt 
Çakır, fc\'lı:a!Rdc usta bu· 1) Toptan a:ıtıılarda malın men• 

pehlh·an olduğu için tek ayak şclnln ve cinsinin aarlh bir ıekil· 

12.45 Ajans 
1 haberleri 

takvimi 

21.10 Karıııık 
de göst erllmul prttır. 

üzerine doğruldu. Ve, paçası 2) Perakendecller etiketlerde ma 
kapılmış ayaj;rını Hergelecinin ıın fiyatından maada mıılın ismi· 

13.00 Şaı·kı ve 
1 türküler 

~arkı ve 
türküler 

iki ayağının arasına soktu. Ve, ıe mengeinl de oöıterccektır. 

, 13.:rn K:ırıı;ık 
program 

18.00 Program J 
18.03 Radyo 

21.30 (Po"ta 
Kutusu) 

iç kazığı da sökmüştü.. 3) Komisyonca kabul edilml§ u· 
Hergeleci, Çakırın bu ani ma- zıık semtler Yedlkule Topkapı, E· 

21.45 Riya etl
cümhur 1 dans nevrası karşısında derhal vazi· dirnekap ı harici, Boğaziçi (Rume· 

yetini değiffl,irdi. Paçnyı birden ıı cahili Bebekten itibaren) Ana· orkestrası Bandosu 
bire bırakarak tekrar çapraza dolu, Adalardı r. 18.25 (Dış politil:n 22.30 Ajans 
girdi ve sürdü.. Çakır, gene 4) Tayin cdllmlt olan top~n fi· 1 hadiseleri) hnberleri 
çapraza giımişti. 

1 

yatlar dökme olup lıtanbuldaki 18.45 Radyo 22.45 Dans 
Hergeleci, hasmını çok siir- toptan fiyatlardır. Bu flyatlars pc· 1 Çocuk MUzlgi 

rakcndeclnlıı veaııltlne kadar ıır· 22 55 Ynrıı1ki mcdi. Kuıııa.z ve ınuınevrncı Ça- Klübü · .. 
k b . d diycden çıkı" masrafı dahlldlr. 19 30 A' progr"m ır ır enbirc hasmı y~ınhaşrı ,_ ..... __ ._ .... _______ _ , , · Jnns " 

getirdi. Ve köstekleyerek önüne 
düşürdü. Ozclinc çullannı.-ı:k 
kisbet knsnağından yapıştı. Her 
geleci olduğu yere mıhlanıp kal 
mıştı. Kaçamadı. 

Koca Murad, gülüyordu: 
- Yaşar, Çal,ır neler yapı-

~r ~? ' 1 
- Ha.ıyret .. Ben de ümitlen

dim §imdi. .. 
Dedi.. Çakır bu sefer gidi· 

yordu galiba.. Hergeleci hasmı 
altına alır almaz bekletmedi. Der 
hal kilnteledi ve bekletmeden bir 
çırpıda ikalçalannı d::ığıttı. Ve,• 
hemen askıya :ılclı.. Çakır to
puk keseceğim diye uğra.~ıyordu. 1 
Fakat Hergeleci, ha.rmuna mey- ! 
dan bıraJmıadan künteyi aşırdı. 1 

Ç-a:kırın sırtı yere vurdu. Her- ı 
~eleci hasmını öyle yere vurmuş 
tu ki, ense teneşirliğe vurmuş 
gibi idi. 1 

Koca Murad, bu hali görünce 
ıaklı başından gitti. Ve Ya~ 
cfönerck: ~ 

- Yaşar, de<liğin oldu .. 
- Eh! Ben sn.na söyledim. 
- Ben de biliyordum anmıa 

.... _ d' . ? 
ıu.c ıycyım . . 

- Şimdi sen ıkendino bak!. 
-:: Vallah bu herifi kıracağım 

bugun ... .. 

Bir çok Genç. Kızlar 

Ve Ge nç Kadınlar 
Gc ı li ... terine ma~rur olarak güzelliklerinin tcmndh.ini 
mumkun kılacak ol.ın yuz tuvnletinc b!gône krılnuşlardır. 
Kadında dıkkat edil csı pek mühim olan nokta: Cildin 
incelik ve taı-nvetlni cbedıycn muhafazadır. 
Seneler, binbir vazife içıtıddc ç. lısan \e yorulan genç ka
dmlnrın biô.man dUsın. mdırlnr. Bedmi ve dimagl yor
gunlukların neticesi gudd"lfl', clfısiLkcyctlni knybedcı lcr 
ve ciltte (Leke) diye tD'>' IC edilen :ıvru·ızı (Rüzgaı ve 
güneşin de tc lı·lyle) hu ule getirirler. tste bu gibi hrıl:ittrı, 
ve bu gilı~ D\arı"n lrnrşı Krem Pcı·tev; terkibinin kuvvet 
ve kudreti sayedndc cıldı besler ve hnrablden kurtarır. 

Yl.lz binlerce kadının tecrübe ettığl ve sevdlklerlne tavsiyeden hilt 
kalmadığı KREM PERTEV ilı.ı günde yapılacak 3 - 5 dakikalık 
bir meaajın ne glb1 hArlkalar yar:ıttıijını pek kıııa bir zamanda 
giz de mutcrlf olııcaksınız. KREP.' PERTEV'ln yarım asırlık bey· 
nelmılel §Öhreti sılsız değildir. Ondan lstifııde ediniz • 

Eyiip Orta ollul ınüdürlüğünden: 
. ı - Okulumuzda açık bulun. n 15 llrn asli maaşlı kfltlpl!k için imti

h:ınla mc.mur alınacaktır. 
2 - tmtıhan 2/12/1941 Salı günü s::ıat 9 da yaz.ılı olarak okul bina

sıuda yapıl:ıcaktır. 

. ; .. • . . • .J' ~ • • . • - . 1 ~ ,, . . ., · ... ).' 

1 Devlet Demiry_o_ll_a_rı_İ_la_n_la .... r_ı j 
3/11/1941 tarıhindc eksiltme 1 yapılmış ıkcn tekraruıa lıızuın görül. n 

\'\l muhammen bedeli (180.000) lıra olun 20.0llO ııclet kayın köprü traHrsı 
27/11/1941 Perşembe günü saat 15.30 da lrnp:ılı zarf u ulu ile Ankarncla 
1darc l>ına:ıında satın alııırıcaklıı·. 

Bu işe girmek isteyenlerin (10.250) lil'olık ınU\,akkat teminut ile kunu- İ til;; l fı.J Caıhlesi Kouw'li 
nun tayin eltil.li \'esiknları ve teklülcrınl ayni gün saat 14.30 n kadar Ko· ı l\tsmıııtll\ 
miı:yon Reisli~ıııe vermeleri Uızımdır. Bıı Pk~oın snat ::o _ 30 d:ı 

Şartn:ııncler prır:ısız olaralt Ankarada Malzeme D:ılresindcn, ll:ıydor- J{ Ü H D Ö (; Ü Ş O 
p:ışadn Tesellüm \'c Se\ k Şen •ınden d:ığılılnr:ıktır. (9842) 

* * Muh:ıınmen bedeli ( 1865) Ur.ı olan fiuo kilo keçi derisi (5/12/9'11) cu- 'l'cpchaşı l)raııı ICı:-.mınd:ı 
Hu :ık ır • t ?0.30 dn mn günü sn:ıt (14.30) on clort ottııdn Haydnrpnşadıı Gar binası duhiHndekl ntu 

1
,.. .1! 

komisyon tar:ıfınılnn açık eksiltme usullle satın alınacaktır. l\HJHUiVENng u n .,,,... 

Bu işe girmek istiyenl<'rin (139) llrn (88) kuruşluk muv:ıkknt tııml- ~ 
nal ve kanunun t yln cttt[:I 'csalklc bMikte cks.lhnıe günil snııtine kadar ,..,._. ~ 1 
komisyona müracaatları lftzımdır. I "Ye • s b h 

Bu i~e ait şnrtnameler komlsyo11dnn par.ısız ol:ıı-;tk dağıtılmaktadır. n 1 a a 'n • ' 
,(10111) 1 

. ilan f iyaHan 
Jstanbul Elektrik, Traıııvaıı ve Tün~l Kr. 

lşletnıeleı·i Uınu11ı JJJüdiirliigviinden: ı ___. 
Ba.c;lık maktu oL-ır:ık 750 

ı - Keşif bedeli 4288.50 lira tutan Silahtar tabrJknsında yaptırılacak 1 
tomlrnt isi açık ckı:il!.mc usulü ile itınle edilecektir. Birinci sayfnd:ı santimi 500 

2 - r:.ı, iltme 24/11/l!J41 Pazartesi J(lnU saat 10 dn Metro hıınının h dncl ,, ,. 353 
Ci inci l<ntında yapılncaktır. 

3 - Muvnklcnt teminat (321.-02) liradır. 
4 - lstcklilerln parasız olnral~ verilmekte olan eartnamclerl Levazım .. 

dan olmaları ve kanuni vcsilrn1arı ve muvnkbt teminaU:ırı ile ilAn edilen 
gün ve saatte komisyonda hnzır bulwım.ıarı. (9928) 

ista11bul Bölge San'at ok11lu ehsilt
ı me ve arttırma homisyoııundan: 

Nevi M lk. MU. Fi. Ek11lltmenln 1'.. G. 8. ilk ten ı. ıekll, 

Kurug T. LI. Ku. 

Battaniye 310 Ad. 1800 21/Xl/941 cuma 
s. 14 802 25 ne.ık 

Bakır tnbnk 300 ad. 8i aıüedl 

Bakır 

ınasraba 100 > 55 > 21/XI/941 r,mı.1 

Bnk1r kara- s. 15 51 ruı ııçık 

vana beheri • 

U~Uncü 

'Dörllüncü 

,, 
,, 

,, 3GO 1 
., :wo 
~ 

==================== .::;::::-
- Dol<tor 
ÇiPRUT 

Cildiye ve Zührcviye mGteh:ı 
Beyoğlu Yerli l\fall:ır Pazarı kar· 
iJSlnda Post:ı sokağı kö.,csındc 
ıteymonet np:trtm:ını. Tel: 433:>3 

================:=..::..;:::; 
DOKTOR~ 

HAFIZ CEMAL 
Loknıan Hekinı 

Jı!tla. ltilııtedcm sıyrıldığını gö-. 
liln afalladı. Ell6ci boşta ikal

- Böyle söyleme .. O da kıra
sıya glireş yapmasını bilivor .. 

- Ben ons. yüz otuz okJca ile 3 - Tafsll!'ıt olmak lstlycnlerln oh.ula müracaaUnrı. 410073> 

ylikleneyim de göı'SUn? =============::-::============= 
- ~llnh ! Çıkru· ı ~·nfi 

bir kilo 
340 gramlık 

ili 

100 ru?. 280 kilosu 

.. • ~- Daiılliy" ~ ili'.>3!1:ısaısı 

Diw.nyolu 
Hcrg leci, fıxsattan isti· 

tır. ini bilirdi. Ktint.eyi 
\.111.l ' ~ ırtmn.z dCl'hal kedi 
bi ka.çtı \ hasmı ar.kasmrlnn 

on o.y ~ a kclktı. Çırpı· 
a.l• 'bJ nara ll~dı : 

fi meydnndan da ~as.11 ~1r
snn çıkar ... 

- Kıracağım ve giıre e kıı a
mya başlayacağım .. 

(Arkr.sı \nr) 

Talebeı İll Tranıvay şebeke kartları ıstnnbul Bi.ıl;;e Sım'at okulu için müfrcd:ıtı yukarıda yazılı. r.ört laıl:.D> 
G 

'onl t y ._ k'· ,_, bcl . il 
1 

eşya elcs;ltmeye konulmustur. Ekslltmo Cağeloilunda YWu;ek MckteJ.)lM 
eçcn sene u \C • \e '" mc ·...,p wue crıno vr m & olnn acık binasında y .. pılncnkt.kır. 1stakliler Ticaret Od5sının 941 yılı v~l'<ZJ:I\ WJ'a.Ja 

ma\ ı renkli ı;ebck k. rtl n c. ıı ın,ik. nun/1941> tarihinden itıbaren tram mecburdur. E,.c:ynnın evsaf ve i(?raitinl anlamalı: ısu~ fdAırd-
v .. - --'"·'---»- 1·-'-'"' - "" • __ ,_.,,. .uıuıb 'llC müracnat etsinler. lB672> 

&Ahi!:'.;: A. Co:.malcd.ın Sara "' ' 
Ncirlyot Mı: tUrü: rı. Sa '' ' 
Rııııld '' Y"r: (H. ılek r ı 
A, ı;cnı·ıc.•C:•n S~raet lil 


