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Alaya alınan 
köylü 

Sanki şehirleri aoyup Tü:rk köy
lerine milyonlar akıunıııiz. Şimdiye 
kadar tarlada alınteri dökmekten 
başka bir ııey bilmiyen ve zahmet 
çekmekten başka hiç bir şeye hak
lan olmıyan rençperler, oraklarını 
auvara asmışlar, sapanlarını saman
lığa çekmişler, giyinip ku§anıp ekıı
preıılerin birinci mevkilerine kurul
muşlar, ııehir barlanna dökülmü~ler, 
kanlarını birinci sınıf terzilere yol
lamışlar, i~ki depolarını yağma et
mişler, ne kadar yaldızlı cigara varsa 
heybelerine tıkmışlar, şehir bakkal
larını şekersiz bırakmışlar ... 

Hangi memlekette yaşıyoruz) 
Gözlerimize kimin gözlüğünü, kafa
lanmıza kimin aklını takıyoruz? 
Bütün bu Tesimli resimsiz alay ve 
hiciv edebiyatına bakıldıkça, Türk 
köyünü bilenlerin ağzından yalnız 
§U göz yaşlı cümle çıkabilir: Zavallı 
köylü! 

Bütün mesele, Hükumetin, bugün
kü Hat denksizliği içinde köylüye 
daha iyi bir kazanç payı ayırmasın
dan ve toprak istihsalini teşvik et
mesinden ibarettir. Ekmek bekledi
ğimiz toprak, bu tedbirler yüzün
den, bu yıl, hiçbir zaman olmadığı 
ölçüde ekilmiştir; yüz binlerce deli
kanlısını orduya veren köy, ihtiyar
lan ile, kadınları ve çocukları ile, 
ekim mevsiminde, !ariaya dökül
müştür. Bununla beraber dar top
raklı köylünün, yahut kurak çekca 
bölgeler çiftçilerinin ne kadar ağır 
ve acılı bir imtihana göğüs germek
te olduklıınnı hatıra bile getirmiyo
ruz. Birkaç vurguncunun arkasında
ki geniş aleme gözümüzü bile iliş
tirmiyoruz. Biraz yüzü gülenlerin fe
nhlığında, adeta, bütün buhran dar
lığının kayı:ıağını aramak istiyoruz. 
Çünkü bu yüz, köylü yüzü, bize da
ima aan, sıtmalı ve yeis içinde gö
rünmüştür. Onun benzine biraz kan 
gelirse, damarlanmızın boşalacağım 
mı ;zannediyoruz) O biraz sevince 
Öüşcrııe, karalar mı bağlıyacağımız 
ıvehminde bulunuyoruz~ 

Elektrik sarfiyatı 
· tahdid edilecek 

BU SABAHKİ TELGRAFLAR 
. . ............... .. 

T unus'ta Müttefikler Mihver 
Fazla sarf edenlerden iki misli para • 

mevzilerine hücuma başladllar bunların istenecek, icabında 
cereyanları kesilecek 

Libya'da lngiliz ileri hareketi devam ediyor 
amiral Cunningham'ın beyanatı 

Elektrik, Tramvay ve Tünel i~let
meleri umum müdürü B. Hulki 
Eren'in söylediğine göre, evlerin 
elektrik sarfiyatı tahdidedilecek ve 
yeni bir elektrik fiat tarifesi hazırla
nacaktır. Mesela şimdiye kadar nor
mal sarfiyatının üçte ikisinden muay
yen bir fiat alınacak, fazlasından iki 
misli para istenecektir. Bu auretle 
de elektrik tasarrufu yapmıyanlann 
icabında cereyanları kesilecek, lüks 
mahiyetteki elektrik tenviratı da ya
sak edilecektir. 

Trnmvaylan 2, elektriğcde .3 ku
ruş kadar bir zam yapılması prensip 
olarak ikararlagtırılmıotır. 

Reisicumhur 
Dün konservatuarda 

verilen konserde bulundu 

-·--
Ankara 21 - Bugün Devlet Konser

vatuvannd& bir konser vcrllm.Lştlr, 

Reisllumhur, refakatinde Maarif Ve
kili oldu~u halde konııerde bulunmu§.. 
tur. Konseri mütenkip Milli ŞeflmJz 
orkestrayı idare eden sanatk!r Pre
torius'u kabul ederek tnkdlrlerin1 
söyleml§tlr, 

Memurlara 
. giyim eşyası 
Dağıtma işi için bir 

büro kurulacak 

Et sarfiyat~ azaltılacak 
Vali ve Belediye reisi B. Lutfi Kır

dar'ın Ankarada yaptığı temaslar ne
ticesinde 'bazı kararlar alınmııtır. Ev
vela et sarfiyatı tahdidedilccek ve 
fiatlerin yükselmesini önliyecek ted
birler alınacaktır. Vali B. LUtfi Kır
dar, et sarfiyatını uıı.ltmalc için haf
tada dört gün mezbahada hayvan 
kesilmiyeceğini .öylemi~tir. 

Londra 22 (A.A) - Dün gece danı bombalanmı~tır. Bir Mihver ge- bu ileri hareketi çok ihtiyatlı ynpıl
Şiinali Afrikadaki müttefik kararga- misi Tunus açıklannda yanarken hı• mı§, 15 gün sürmüştür. 
hı tarafından neşredilen kısa tebliğe rakılmıı, bir gemi de tahribedilmiı- Şimdi Mihver kıtalan Tunus'ta 
göre, Tunusta ileri hareketine de- tir. 2 Alman uçağı düıürülmüştür. bulunuyor. Buranın ıklimi Avrupa
':am eden ku".""Ctle~, Mi?:-'e~ kıta~~-ı Büt~n bu ~~reketl~r?en yalnız bir ya benzer. Aynı zamand~. T~nuı 
rıle teınaa halindedır. Bınncı lngılız uçagımız donmemı§hr, Avrupa.ya da yakındır. Muttefıkle
ordusu ileri hareketine devam eder- Akdenizde İngiliz denir.altılan rin ise muvasala yollan uzamakta, 
ken birçok noktalara yüzlerce İngi- bir Mihver muhribile bir .amıç ge- kurak çöllerden geçmektedir. Rom
liz ve Amerikan paraııütçüsü indiril- misini batırmışlardır. Bir muhriple mel, müttefiklerin niyetini anlar an
mi;ıtir. Bunlar Fransız garnizonları- bir ıarnıç gemisinin de batırılmı~ ol- lamaz, evvelce hazırladığı mevzilere 

B. Lutfi Kırdann söylediğine gö
re, kömür tasarrufu mabadile res
mt dairelerin, çalııma ve eğlecıce 
yerlerinin kapanma enatlerinde bir 
değişiklik yapılması için henüz bir 
karara varılmamııtır. 

nın yardımile uçak ve levazım üsleri ması muhtemeldir. çekilmiştir. 
kurmaktadır. Ha va akınları 

T M 1 Amiral Cunningham'ın Berlin radyosu unusta ecere ~ Nevyork 22 (A.A.) _ MütteWc 

D v h • d cbvab'da, Tunus şehrinin 90 kilo- beyanatı bombardıman uçaklan durmadan 
OgU Cep eSln e metre batısında Beja'da, Tcberke'· Londra 22 (AA.) _Şimali Af- Mihverin Sicilya adasındaki haıva 

--- de müttefik kuvvetler görüldüiünü rika kıyılarındaki müttefik deniz alanlanna taarruz etmektedirler. 

M h ı f k ı d bildirmiştir. Bir İııgiliz harb muha- kuvvetlerine kumanda edcı:ı amiral Öğrenildiğine göre, yeniden Tunu-
U te İ mınta a ar a bı'rı· •u telgrafı çekm"ı,.tir: Müttefik 1 1--" 

y " Cunningham ıu beyanatta bu un- sa, bu hava alanlanndan ta&'Viye 
çarpİşmalar oldu kuvvetler Tunuıı'un 45 kilometre muıtur: c:Son 48 saat zarhnda Mih- kıt.alan gönderilmiftir. 

. mesafesinde Mihver mC'Vzilerine ta- verin denizaltı faaliyeti esaılı ıurette 
22 (n·dyo) Dün k arruz etmeğe ba!llamıştır. gev--miştir. Müttefiklerin. harb ve l\loskova ,..... - a şam .b 'd .,,-

neşredilen Sovyet tebliği: .. 21 tkln- Lı ya a ticaret gemileri bakımından kayıp-
clteşrln zarfında. Sta.llngrod, Nal- Loodra 22 (A.A) - Afrikanın lan, alınan neticeye göre, pek azdır. 
çık'ın cenup doğu, Tuapse'nln şimal şimal doğusunda ackiz.incl ordunun Tunus·a çıkan müttefik kuvvetlerile 
doğu ınıntakasında muharebeler ol- ileri !hareketi memnuniyet verici ıe- iı birliği yapan deniz kuV'Vetleri hava 
mu.ştur, Stallngrad fabrikalar kıs- kilde geliıiyor Kahirede nefrediln hücumuna uğramakta ise de hasar 
mında Almanl:lrın ufak guruplar ha- • t bl'v 1 · ·ı· le ti · · cu ehemmiyetsizdir. 
lhıde yaptıklan hücumlar tardedil- T8mı 0 ıg, n~ı ız . uvve . e~nın . : 
mlştlr Diğer keslmlcrdc atef muha- ma sabahı Bıngazıye gırdıklerını, Berlin mahafilinin 
rebelerl ol~ı 500 aslrer 6 top 8 şimdi bu ıehrin 150 kilometre ctr •• 1 .... siper havanı ııriba edilml§Ur.a ' nubunda Agedabia civarında Mih- muta aası 
Tebllğe yapılan ıİlveye g!Sre Nalçık ver kuvvetlerile tcmaa ettiğini bildi- Berlin 22 (A.A.) - Berlin mah-

cenup a~usund& '100 .Alınnn 1rıiha Tiyn:. Mihverin, bu mevkiin 100 ki- fillerine göre, Şimali Afrikada müt
cdllml4, 2 tank has:u-a uğratıJınıı.ş. lometre cenup batısında Elagheila'· tefik taarruzu hedeflerine ıvarama-
4 tan1t yakılmlftır. Mozdok' mıntaka- da mukavemet göstermeıi muhte- mış'tır. Elde ettikleri netice oudur: 
ınnda Almaıılann 3 hücumu tarde- meldir. 1 - Fransaya ait Şimalt Afrika top
dilmlştlr. Burada 2 bölük glyaü, 2 Cuma günü fena bava tartları yü- raldarında dayanak noktalanna aa
tank, 10 kamYQn imha. edliml!}tlr. zünden lıava faaliyeti az olmuıtur. ~er çıkanlmaaı, 2 - Cezayir' den 
Tuapse'nln şimalinde birkaç düşman Cuma gecesi Sicilya' da 4 uçak mey- Tunuı'a doğru ilerlemeleri. Fakat 
tahkimatı ele geçlrllmt.ştır. 

Berline göre vaziyet 
Berlin 22 {AA.) - Alman ve 

İtalyan öncüleri Tunus'un ıimal ba
tı hududunda Tabarka'dan doğuya 
doğru ilerlemeke istiyen lıngiliz kuv
vetlerile çarpışmış, 12 tank, 18 
zırhlı araba, 3 uçaksavar top tahri
betıniıtir. Daha cenupta de Gaulle'• 
cülerle ternaa etmiıı. bunlar Tunuı 
hududunun ötesine atılmıılardır. 

Beja ve Mecerelebvab yakınla~ 
da da muharebeler olmuştur. 

Londra 22 (A. A.) - Cezayir 
radyosu ııu haberi vermiştir. Alman
lar Tunusta hareketlerini Tunus Iİ• 
manı vaıııtaııile yapıyorlar. Bu U· 
man devamlı aurette bombardıman 
edilmektedir. 

· Milyonlarca nüfuslu binlerce köy
de her şey bulunur, !\"Uran da olur, 
aaklıyan da olur, kaçıran da olur, 
hepsi olur; fakat bunu, birkaç yüz 
bin nüfuslu şehirlerin vurgun, hile 

Alman sözcüsünün 
beyanatı 

~e fesat nispeti ile kıyas edecek . Ankara 21 _ Memurlara yapılacak 
olursak, ancak doyabilmek için giyim eşyası tevziatını 1dare etmek: 
günde yirmi dört aaat çırpınan bed- ''-rl Mnllye Vekli.letine bal\olı bir bü-u"'"' ö J.ondra 22 (A.A.) - Alman radyoou 
bnht rençperlerin yekununu tasar- ro kurulacaktır. Tevziat için blrl sö

7
.cüsü, dün akşam Don cephesinde 

ikinci cephe 
meselesi 

Yeni Gine'de Torino'ya 
hava akını lıynbilirsek, cenup vilayetlerinin, umuml müvazeneye, di~eri mlilhak ve Stallngrad'ın cenubunda Rus hii

Karadeniz kıyıları halkının, şuracık- biitçeye dahil° Il}emurlara mahsus ol- cumlarının ha.klld tnıın·uz haltnl al-

Sahil boyunca şiddetli 
muharebeler oluyor 

ta, Ankara'mızın burnu dibindeki mak iizere iki renk üzerine kuponlar makta olduğunu söyleml.ştlr. İngı·ıı·z Bahrı·ye Nazırının 
b k 1 h b b t d hazırlanacaktır. Kuponlar üç par- G ı azı aza arın u u 8 urumunu Bcrlin 22 (A.A.) - Terek kesiminde · Nevyork 22 (A.A.) - enera 
öğrenebilsek, Hükumete dönüp, çalı olncak, blr parçası memura ve~ Almanlar muvaftakıyetıı müdnfnc. beyanatı Mac Arthur'ün umumi karargahın-

A k d k · d'· .. ı ıecek ayakkabıya, blr parçası memu. 

Ağır bombalar atıldı, bir 
çok yangınlar çıktı 

c - man öye ön, öyiı uşun > muharebeleri yapmışlardır. Bertin da ne•redilen tebligv: Buna ile Gona 
h l ı run kendisine, üçUncU parça da ka- y 

dememek için nefsimizi ay i zora- nsına verllecek elbiselik kumn9a ait mahfilleri bunu yeni mUdafaa sil~h- Londra 22 (A.A.) - İngiliz arasında, sahil yolu boyunca şiddet- Londra 21 CA.A,) - İngiliz hRva 
mamız lazımgelir. olacaktır. Tevziat Yeril Mallar Pa- larımı atfediyor. Bahriye Nazm Aleksander dün li çarpı~alar olmaktadır. Müttefik kuvvetleri dün gece Torlno'ya bu har. 

Pahalılık da, vurgun da, şikayet zarlannda ve kuponlar mukabilinde Ilerne 22 (A.A.) - Rus eepbesin- şu beyanatta bulunmuştur. Bri- kuvvetleri, burada, Japon kuvvetle- bin en şiddetli hava hücumunu yap. 
ettiğimiz şeyleriı.-ı hepsi, 1939 dan yapılacaktır. den alınan haberlere göre, Sovyet- tanya ve Amerikanın başlıca, rini çevirmi~ bulunmaktadırlar. mışlardır. 
sonra, köyden şehirlere gelmiş de- ler her kesimde şiddetle taarruza iki büyük vazifesi vardır: l • Dilş- Düşmanın yeni Gine adasında Hedeflere pek ağır bombalar atıl-
g" ildir: .. ehirlerden erisebildiği köy- Zat maa"'I sahiplerine geçm~lercllr. Almnnlar bu taamızln- k l ·L· •• •• d d 1 mı.ş, birçok ynngmln.r ç~tır. a 

y ·• ~ nn p"~'-Urtüldnıı.n-den bahsetmekte- mana .en zayıf ınokta.sında en a an son ııu u!lsun en e &tı ması lere gitmiştir. Köylünün yoksu11u- ki t wıA 6 ... , t . . .. 1 h k _.J,1 ek d' tayyare geri dönmemiştir. pamu U mensuca dlrler şidde lı darbeyi indırınek, 2 - ıçıı."l surat e are et cw m te ır. Bir Halifax bomba uçağını ldnre ğundan, yarasından yamasından Ankara 22 (Telef()(lla) - lk- • Büyük Sovyet ordusuna techiı.at Müttefik hnva kuvvelterine mensup eden blnb:ı.şı Robenson'un tayyaresi 
başlı bnşınn. 'e onu dahi görmeksi- tisat Vekaleti, Maliye Vekaletilo göndererek Rus mukavemetini bomba uçaklnn civnr adalarda bu- Torinomui bombalanışındnn sonra 
zin anlamaksızın ve uğrunda hiç bir mutabık kalarak bütün zat maa~lan k k - Ci I e ı;-.•s beslemek. lunan dü~man ııehirlerine ıiddetle ateş almıştır. Uçağın 1nfll1\kı tehl!-
fedakarlım dü.,ünmeksizin, bir ede- t 'd · 1 d' 

.,.. " sa'biplerine Yerli Mallar Pazarlan ta- Birinci vazife şimal Afrika a taarruz etmııı er ır. kesinden ürken binbaşı, murettebata ı..:yat çıkaranlar, şimdi, köylünün ke- 1 E • •· Ü d - d Ü t b 1 -ı1 ı r1 rl l '" ~ rafından pmuklu mensucat veri me- mrnon mey anın a başanlı hareketlerle v cu u - Amerı·ka'nın Moskova paraşu e inme e em n venn"l ve 
sesine giren küçük nispette bir ka- B' d f kt d B h k t R 1 kendisi sonuna kadar U""kta kalnen-·b· h 1 1 b'I &ini kararlaştırmı§tır. ır e aya donmamak ı·çı•n ma a ır. u are e us arn y-
zancın ne gı ı ma zur an o a ı e- ti b•• ••k l • • d" •• )1.,.,. .. 1 işti l\"- ett,,, ... at yere 1" mahsus olacak bu tevziatta nüfus ba- nefes almak imk6.nıru vermiş r. uyu e çısı onuyor o"'ı soy em r. ..ur -.·u ·-
ceg-ini k,. .. fetmek için "'arı .. maktadır- · '"l dlr BI-·'" nte""e mü~"dele et,. 
]arı " " "' §ına 20 metre pamuklu mensucat - -- Rusya'ya malzeme sevki güçtür. Vaşington 22 (A.A.) _ Ame- m"'i er • uuaşı 'il' "'' 

1 k 1 1 ulan • · M f"h b 1 in d lışıl mlş, söndürmüş ve koca bOmh::ı. uçnğı-Ucuz ekmek alıyor diye halk ile veri ece tir. Her zat maaşı a ana Lı\1elide tramvay yo c ıçın ama J unun Ç e çn - rika'nm Moskova büyük elçisi nı tek başına İnglltereye getirmiştir. 
memurlar, buğdayına pancarına bi- bir kupon verilecek, o da bu ku- bir kapalı durak yeri yapılacağını maktadır. Her vapur lhüafllesl amiral Stanley bir haftaya ka- Bu hareket, İngiliz hava kuvvetleri 

1 d h 11 1 ponla parasını ödeyerek pamuklu aazeteler yazıyor. Çok iyi olur. şiddetli deniı.aıtı ve hava ı cum- dar Moskova'ya dönecektir. tarihinde yeni blr kahrnmanlı" 
0
1. rıız para veri iyor iye §e ir i er e • tadır B yü d - " 

mensucatı Yerli Mallar Pazarların- Fakat bir de Eminönü ..-vdanına Jaıına uğramak . U Z en mu.tur. köylüler arasında kin ve kıskançlık ···-ı H• d" 'd • t • l'k w• 
dan alacaktır. Kuponlar hazırlan- ister. Orada bu 1

-- kıyamette yüz- şimdiye kadar 2 kmvazör, 3 m ıstan a ıtaa sız 1 ... ·ndra 22 (A,A.) _ Cuma geccst yaratmıık ncaba hangi iyi niyettf'n '""' ~ 
ld v• . b l k mı .. tır. Tevziata şubat 943 üç aylık- Ierce insım rüzP,., y-x....ur altında muhrip, 3 mayn tarayıcı gemt, hareketm• e nı'hayet Torino'ya yapılan akın çok rr.unzz:ım. ge igını sora i ir miyiz} Bu a- "' _ ... 

lan verilirken başlanacaktır. donarak bekl~iyor, Yann kar al- 1 denizaltı kaybeclllmlştir. dı, Yalnız bir bomba teşckkfilil b!r 
dar dizginsiz bir mn=ıtığın elinde, • tında da beklefecelı:. Vazıyet yalnız Avrupada değil veriliyor sa.at zarfında 54 tane 2 tonluk tnhrlp 
~=l~n~:lıı;>emleket menfanti davası Tokat'ta zelzele Burada imar planına uygun bir Pasifik'te de değişiyor, Anglo - Londra 22 (A.A.) - Hlndis- bombası ve 55 bin kilo ağırlınmca 

Ta1mt 21 (Akşam) - Bu gece kapalı dW'ak yeri yapılıncava kadar Amerikan kuvveti büyu··yor. Er tan'dan gelen haberlere göre si- yangın bombası ntmıştır. Şu halde 
Harb içinde ve harbden sonra, 1 ;ç. lh t ll 1 ik ... ıs.o tahrl h nı a 

1 Y. irmi saniye devam eden çok hı·ç olmazsa --·vakkat bir 11ıı:..- ... :ı:.a geç kahraman Çin kurtanlacnk- vU itaatsizlibe n aye ver mes her dak a _,.r P. er sa Y köy ve köylü i e şehir 'Ve •chitli ara- ..... "u-.s bl bombası dii"ılıekte vıı 
"' şiddetli bir zelzele olmuştur. mutlak ihtiyaç vardır. tır. muhtemeldir. r yangın .... ......., sındaki hayat, seviye ve kültür far- italyanlann Fiyat, Knpront fabrika• 

kını garp ti.lemindeki nispetlere in- Halk, heyecan içinde sokaklara ... , 11 .. ,.11111n 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 lan ve Kırnllık te~nelerı bu şebin. 
dirme.k için elimizden geleni yapa- çıkmış ve bir kaç saat sonra ev- Çar§ıda görüp geçtiğimiz: dedir. 
cağız. Bunu yapmak için, onun alın- lerine dönmüşlerdir. 
teri döktüğü kadar, knn ter döke- Samsun 21 (Akşam) - Bu- Bulgaristanda şiddetli 
ceğiz. Türk köyünün meseleleri çok- gün saat 13 de 15 saniye devam c R c. \<. E R ~ \( E. R C İ kar fırbnaları 
tur, karışıktır, ağırdır; fakat bu rne- eden şidd,..tll bir yer depremi ol- '-. ~ '(... l- ( İ ~ ':--- C / ~ Sof~·a 21 (T.FJ -Dünden beri te• 
aelelerden hiç biri tarlanın kazanç muştur. Zarar yoktur. 1 ~ madl eden dehşeUl kar fırtınalan, 
hissesi nrtıırı•mağa çalışılmaksızın 

11111

"'
1111111111111 111

"
11011111111 1111111111111111111111111111111

nnn 1 Bulgarlstnnın her tarafır.da bfiyilk 
halledil('mez. Bir bütün köy çiftçi- köylü ile kendi arasındaki büyük hasarlara sebep olmuş ve bllümum 
]iği, bir Ayaııpn,a npnrtımanından farkı görüp utanmak yerine, bu far- telefon ve tl'lgrat muhaberatını s~k.. 
caba az gelir vermekte devam ede- kın azalmnğa yüz tutacaği hissi ile teye uğratm~ .... s_tı...;r. __ _ 
mez. Türk köylüsü, yirmi kuruşluk şnşaladığı vakit bir vatandaş vasıf- Sofya'da eskisi 
~igara içtiği zam n, bize dünya ter- lanndan birçoğunun kendisinde ek-
6İnc dönüyor hissini vt"recek seviye- sik olduğunu anlamalıdır. gösterilmeden yeni 
(le kalamaz. Köylünün de, hepimiz gibi, dü- elbise alınamıyacak 

Sm:ı.sındn en büyük fcdnkurhklara zeltilecek kusurları, suçları olabilir: Cenevre 21 (A.A.) _ Soty:ı.da c k1-
oı:ıu çağırdığımız ve daha da çağı- fakat Türk köyüne çok görülecek lert gösterllmeden yeni elbl~e nlmnk 
ral" ihmız gibi, <>:ıun yaptıklarını hiç bir şey yapmadık, yapamadık. ı mümkun olmadığı öıtrenllmcktcdtr. 
Ve > apacnklnrını asla nimetsiz bı- Pek az bir şey yl'lptıksa onunla an- Eski elbiselerin artık g1yllem1yecck 
Tnknmnyız, bır kmıyncni;ız, Cadde- cak övünelim! l derecede olması da şarttır. Kahve 'e 

!erde yürüyen bır gehirlı, raslad~ı":· ı~------=F~a~Ji~b~Rı=-fkı~~A~T~A-Y=·_:.__z_a_m_d_a_n_ö_n_c_e_ı ._ •• _ _______ Zam __ •.ı.ra•s•ın•d•a•l•.•·· __ ... ._ ___ . z_ a_.md.-an __ •o ... n_r_a_ı_ •• _. __ ııİiıflliıiııııiılıııııiiıiiiiiimıİllm•b•un••t•ayılllılnlııiiaıİİnMylııe•n•id•en••ln•d•lrt•bnJ§••tl•r •• l!.ll!i 
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1Memurlar kooperatifi1

' HARS· öd'R~:;.~~::; 
Sahife 2 AK!ŞAM 

• 

SöZON &EliŞi 
Mühim birşey Var mı? 

M ..ııur - • .,., -~ ....,~ polillkacı .....,. 
derler. SaJh ıflnlertnde manftralari hartJln patıa.. 

masmı enliyemeue arlık po tlba lçln Jll)NICÜ tlir ıey bhnaz 
mftnasına gelen bu SÖI harb devam ettifi mftddetce de clofrw!ur. 
Muharebe fasılaJannda da toplar 1U1Unca llSztl politikacı ahyor. 
Ne zamana kadar? Tekrar toplar bnapnaya bqlaymeıya !bclar. 

Sabahleyin yatağınızdan kalktljmız aman, gece tiz uyur
ken dünyada mühim bir hAdlse cereyan etmft midir? Ordular 
yeni bir yere girmiş. dünyanın bir tarafı allak bullak olmtq, ge.. 
miler batmış, ihraç hareketleri yapılmış mıdır? Yoksa vaziyet 
akşam sizin gazetenizde okuduğunuz, radyonuzda dfnledlftniz 

ribl mi duruyor? Bunun nasıl anlamalı? 
Gayet basit! Gazetenizi açıp resmi tehliğlere bir gen geml

riniz. Okuyunuz demiyorum. Şöyle ho)Ianna bir bakınız. Eğer 
harbeden milletler uzun uzun tebliU.Ier neşretmişlcrse dünyada 
hiç de mühim hidiseler olrnamıs demektir. Fakat eğer tebliğler 
kısa e vazivet rn himd'r. Her halde bir şeyler olmuş olacak. 
Çiink ı o giın politil acı susmuştur. D nek top konuştu? 

Eğer tebliğ uzunsa yüreğinizi ferah tutarak okuyabilirsiniz. 
Neler oku)arağınm size söyleyfvereyfm: «K1talannm ditn çok 
mU\arfakıyetli ilerlemeler ka)dctmişJerdlr. Bir kesimde lkt man
ga ternayitt etmJ tir. Diişmana hissedilir kayıplar verdirdik. Bü
tün taan-uzlan piiskürttiik. Ele geçen bir düşman neferi çok mU
hinı irşaatta bulundu •. Diğer bir kesimde bir evin ilSt katında 
bulunan diişman orta kata inmeyi! mecbur edildi. Evin kapısı 
et"mzidedir... Uçaklanmız deniz ta,.tlanna muvaffakıyetli hü
cumlarda bulundular. Bir mama batınlmış, bir kayık yakılmış
tır. Bir düşman tayyaresinin kanaclını kırdık. Dün dilşüıılüfil
müri bildirdiğimiz tayyare sayısının üç olmayıp üç buçtlk oldu
fu buıfuı kati surette anlaşılmıştır. İlh ... ıt 

Yani siz.in anlıyacafum kayda değer bir ,ey olmamıştır. Po
litikacı konU§11yor. Fakat tebliğ kısa ise! ffte o saman bir atye
eeğim yok. Top konuşmuş. Artık neler oldufmıu Allah bllir! 

Şevket Rado 

Ak denizde 
tehlikeli bölge 

Fransız - Alman 
ittifak muahedesi 

Emniyet Sandıii K-ooperatilini kurmuı olan 
Sandık müdür muavini B. Vakıp Çakmur 

miiıavir tayin edildi 

Memurlara ucuz flatlerl• erzak, edilmiıtir, Bu tevziat harareti• ya
yab.calı ıvaahe temin ebnek nıaJt.. pılmııtır. ..dil. kurulan Memurlar Koopera- Kooperatifin tahakkuk ettirdiii 
tiffne VaU ve Belediye Refıl Dr. memnuniyet v•ıicJ bJr Jı de memlc
Ldt!l Kırdar tarafından Emniyet ketimizde Jlk c:lefa olarak modem 
Sandı~ı mUdür muaıvinl umum1 bir fınn tesisine muvaffak olması~ 
meclt. lzuından B. Vakıp Çakmur dır. Unkapanında açılan bu hnn, 
mU,avlr tayin edilmlıtJr. memlelcetirnizde temiz ve ııhht ek-

B. Vak:ıp, bundan evvel Emniyet mek yapmak gayClinl ilk defa ta
Sa.ndıiı Kooperatifini tesiı ..tml~tl. hakkuk ettiren mU ssesedir. Orta!::
Şimdiye kadar çok faydalı neticeleT lanmız bu fınnın elaneğini yemekle 
al•n b.ı kooperatif, B. Vakıp'ın bu çok memnun olmaktadırlar, Bu hn-

•ckl .uf ıve liyakatini bpat etti- nın ekmekleri yalnız Azaya mahsus 
"' d~, Memurlar Kooperntifinde de değildir, Yolsuzluğu gönilüp de Be
ke eli ın faaliyetinden çolc Jstifa- lediyece unu lccsilen fınnlardan do
de edilecektir. layı ekmek darlığı görülen mınta

Memurlar kooperatifinin vaziyeti 
etrafında malömat almak üzere 
murac.aat eden bir muharr:irimize 
B. Vakıp ÇakmUT ıu izahatı ver
rniıthı 

kalara da dtmek gönderilmektedir. 
Fınn, tam randımanla çalı~tıltı za
man ekmekleri ber tarafta kolaylık
la bulunacak ve günde ıekiz bin 
ekmek çıkarabilecektir. Fınnın U
nndan kooperatife, yani ortaklara 

- On giindeJtberi kooperatifin da bir menfaat temin edilecektir. 
müşaviri ııfatile nzJfe görmekte- Kooperatifin faaliyetile bqta 
yim, Kooperatif, içinde yap.dığı- valimlz qlduiu halde Vilayet ve Be
mı:ı fevkallde uman itibarile ha-
kikaten bUyUk hizmetler ı&r9Cek lediye çok yakından alakadar ol-

mahatla fmd lnı 1- maktadır. Bu hnnın tesisi de vali-
gaye '" K r etra al ruh nıizln faydalı n gilzel e1erlerinden 
mu,tor. ooperatlft kuran ar, u birid' K ti'f ._,., rt-L'-'-- 1 '- l -1-- h ır. oopera , naaen o uuarı-
mevzuu ços; au ı •"' a mı,._.' u na pirinç daiıtmaktadrr. Beklenen 
tetellUIUn normal samanlarda da· .. 1 ~'' -1 b t • t bütü _ 
hl rt

-'-l L.•-- _ _ı_t_•ı ___ , ,,en panucrr e u evzıa n or 
o as; anna D1D11Ct eow:>ıuncaa ~- '-1 ·1 dil- - -'- • C:.-hrl 

için her tOrlU tedhf lert almalı dil- Wll!; ara. teımı e ~tır. yç n 
• r muhtelıf yerlerinde dagıtma merkez

,UnmU,lerdır. Kooperatif, memur- l ri it nnalc • t' d--'- Mem 1 
lann Te alelumum muayren irat e .._u. nıye ın '9J"'- d ura-

hi l • ı b mal t'- lnl nn ıntıyacı, bu merkezler en mu-
aa p enn n ayat Ye fC ıer 1 ri 'l _ı __ ,_ el 
kolayfatbrmak pyeainl gUtmel:te- temet e vuıtuı e aımaca.: ve al-
d• Bu ıt..rd k ı dal d 1 relerinde bunlar tarahndan da~h-

ı~. Ugu a ço _ ay 1 a ım ar lac:aktır. Bu ıuretle ortaklann koo-

İngiliz kuvvetleri 
Agedabya'ya vardı 
Mlllr cepb..mdeı 

Sirenaik'te 1ekizind f~iUz 
ordusunun takip hareketi ·dur
madan devam ediyor, Dün lSf.. 
leden sonra tıe~redilen Orta ŞarlC 
Jngiliz t~li~ine göre, müttefik 
ltuıvvetler cuma gilnil aabahı 
Bingaziye gfrrniıler ı;o Iled yU
rüyü,Ier=no devam ederek Trab .. 
luagarp çBlünün baılangıcında 
bulunan Aceyla'nın 1 SO kilo• 
metre oimal doğusunda Sirte 
körfezinin mllntebıuıll'Jda .Age• 
dabya'da geri çekilmekte olan 
Mihver kuvvetlerile tomu ey.. 
lemfılerdir. Agedabya'~a kadar 
ilerl~n İngiliz ikolunun çı>lden 
ilerlemelcte olan aol İngiliz kanw 
dı olduğu tahmJn edilmelctedir. 

Marepl Rommel'in, iki defa 
İngiliz kU'V"letlerini dUTdurup 
gerJ çelcilmeğe icbar ettifi bu 
mıntalcada UçUncU bir defa t .. 
lilılnl denemei• te,ebbn. etmf• 
yeceif anlattlmaktadır, 

Tahmlnim!ze g&re, marepl 
Rommel, vakit kazanmak iç.in 
bu mıntalcada artçı muharebele
ri 'ftrrnekle iktifa edecek ve 
Trablusgar'ba doğru rlcatine deoo 
vanı edecektir. 

bmda ve Tunyt'un 48 kilometre 
cenubunda Hammamet ltcSrf e
zf nde iki :rerde Mihver öneli kuv
vetleri ile temas ederek onlan 
uyfatla reri çekJlmeğe fcbar et
tikten eonra, bu lkt ıeiıre ka111 
katt bir hamlede bulunm k üze
re kuvvet ve malzeme ~1'makla 
mctgul bulunuyorlar, Tunus'un 
cenubundan Gabct körfezine ve 
Trablusgarp ıehrl istikametinde 
ilerlemekte olan müttefik kuv
vetlerin bugiln nerede bulunduk
lanna dair biçbir haber gelmo
mlıtir. Bu müttefik kuvıvetlerin 
bugün, yann Trablusgarp - Tu
nua hududuna varması beklene
bJlir. 

Bu ıuretle Şimali Ahikada 
Mihver kuvvetleri biri Ubya çö
lünde, diğeri Tunus'un ıimalinde 
biribirinden yüzlerc.e kilometre 
uzakta ve aralannda hiçbir irti
bab bulunmıyan ayrı iki cep
hede dövUımeğe mecbur kala
caldardır. Böyle bir vaziyetin 
müttefikler için çok elveriıli ve 
Ubyada çarpıpn Mihver kuv
rwtlerf iç.in •on derece gayrı mil-
1alt bir durum yarattğına ıüphe 
yoktur. 

Dofu cephesinde ı 

at. :ıasma baılanmııbr. peratile kadar gelmek zahmetleri 
~yanı memnunlyettlr ki koope- de önlenmlr olacakbr. Diğer gıda 

ratif, maksadına uygun .,lr allka. maddelerinin tedariki için de hazır
ve eempati;ye mazhar olmuıtur. lıldar devam ediyor. Pek yakında 

llactrl& 21 (.l,A.) _ V1chy memba- Şimdiye kadar ortak adedi on eekiz bu tevziat liıtctlnin çok ge.niıleme-
1.onara 21 (A.A.) - AmlnJlık ~ larmdan alman aon haberlere ~ blnl geçmi,tiT. Kooperatif, ortak ıi memuldiir.> 

bmı tarafından bug1lnlı:il cumartesi l'rana ile A!manya aruında :rent an- milracaatlannı k.arwılamak için gc- B. Vakıp'ın bah1ettlti Unbpa
nep-edllen tebliğ: Jqmalar Jl.Pl)mıftır, Bu anlqıMlar ce, gündüz ç.alıpnaktadır. İçinde nmdak.l fınn umumi tıarb içinde 

Lival Alman murahhaı· 
larile müzakerede Müttefikler abloka 

bölgesini geniılettiler 

Eauen Tunustan ilerlemekte 
olan müttefik kuv.vetler, Ubya • 
Tunuı hududuna varmak üzere 
.bulunduklan bir aıTada mare
talın timdi.ki yaziyette yealrıe 
U..Unü teolı:U eden Trabluaprp 
tehrinden yüzlerce kllometre 
uzak bir yerde ye Libya c;8lünün 
batlangıcında kati bir muharebe 
vermek lstemeai beklenemez. 

Stalingrad' da büyük ölçüde 
aakert harek&t, ıimdilik dunnuı 
sibl 1rÖrilnmektedir. Almanlar 
tehrln muhtelif kesimlerinde 
ml!vzit taarruzlarda bulunmak
ta ve Rua tebliğine g8rc geri püs
kürtülmektedir. 

Kafkaayada da timdilik vazi
yet durgun g8rünmektedir. Do
lu cephesinin merkez kesimle-
rinde ıon giinlerde lı:qif ve top
çu faaliyeti artmııtır. Ruslann 
kıt mevsiminden istifade ederek 
geçen ıeneki kıt taarru2lannı 
tekrar edebilmek fçin Alman 
müdafaa ha•,arını yokladıkları 
sanılmaktıı '•t 

Alman ve İtalyan htıkt\ınetıert J'n.Dsayı ll)'Ul b&tımdan ol4utu b.. bulunduiumuıt mnaim itibarile hiç levazım Te1al Topal t.na.n Hakkı 
Fransa ile akdettıtıert mtlt&rekeyi dar asker! batmıdan da b.U ~tt• ıiipbe yok ele alınacak ilk madde, P8f& tanılhndan teeil edilmiıtl. O 
bozup Akdeniz aa.hlllnl işgal 4!ttlklerl mlhver llem11çlne almaktadır. Şlm- odun ve kamiirdilr, Mahrukat Ofi.J- zaman bu hnndan çok lltifade edil
ıçın tehllkell oldntunu bildirdiler: dl Laval, Amıanya 1le blr UWat mo- le yapılan anlaıma. mucibince ofis- mit sonradan terkedilerek bureıı 
hilkUmetıerl Akdenlzin bazı bölgele- ahedesl akdine dalr teferruatı ta. lı la d la "blm k h ' b' L ı lmJ ti .ş· -1• lah 
rint aeyrllsefaln JçJn tehll.keU adde- mamla.mak Jç1n Abbet3, KUI'ig ve çıc.. azır nan, 0 un nn mu ~ arap , ır n~ • ge f · ımw ıs 

Tanua cepbedndeı 

T unuı cephesindeki T&Zlyet 
hakkında, <lün Londradan yeni 
bJr haber gelmemlıtir. Zannedil
diğine göre, mUttefik kU?VCtler, 
Bizerte'nln '5 kilometre gar-

den bundan evveltı lhbarlamu Re.. von Nldda Ue mbakerelerde bulun- mı kooperatif ortaklanna tahııı ve tamır edilerek açılmııtır. 
nlşletmek zorunda lı:alnuflardır. BL. maktadır. 

naenaleyh bu hütftmeUer, Türle kıı.- İlk ıörüfmeler muvaffakıyeUe ne- Bomba ha"' dı·seıı· 
ra sulan hariç olmak 1Uıere, af&lıd& t1celend111 ıüdlrde Laval Berllnt st-
tartr edilen hattın prkmd& bulunan derele muahede7\ ~. 
btıtün Akdeniz sulannm aeyrtisefaln • _ 
fçJn teııuıı:eıı olduğunu blld1nnşltfr: Y erlı Mallar haftası 
Fransız - İspanyol hududmıdan ıu.. Ankara 22 (Tele.fonla) - Yeril 

l>aren İspanyol tara sularmuı lcena- Mallar haftası 12 ildnctklnunda 
n uzunlutunca Kr& bumuna a mil Bqvektıtn bir nutıdle açılacak
mesatede ve 90 derecede blr noktaya tır Tasarruf cemiyeti bu müna-

~~=~ ~~~~rt~e ~e~ d= aebetle yaptıtı blr ısm:ıtmde mü.s-
ora dan 39 derece 48 daldb tlmal 4 tahsili fazla isWısale ~vlk et
derece 50 dakllca. 1&rt Ye oradan 'ıtı. JDJ§, diğer taıraftan da fazla 
baren 180 derece Cezayir sahiline ta- mal satın almanın paranın kıy
dnr. metln1 düşürdüğünü anlatarak 

Müttefik makamlarının mtısaades1· halla mallara hücwnda:n tevakki 
nı almadan bu b6Jgeye gtren btıtftn etmeğe davet etmıştlr. 
tem.Jlerln utrayacatı r.arar ve zı-

1an kendilerine alt olacaktır. Ağaç kovuğunda bir 

Sigara fiatleri ceset bulundu 
1 cak GUlhane parkı civannda büyük 

arttırı mıya bir •lacın ko~iunda evvelki s«n 
Anlcara 2 1 - s:gara fiatlerlnin bir adam ceeedl bulmunuıtur. Elli 

arttınlaeağı hakkında dolap.n rfva- yaılannda tahmin edilen bu adamın 
'etler uılsızdır. Memleketimizde b,afetJ peJmllrdedir. Adliye dokto
tGtün buhranı diye bir ıey olmadıiı ru eeeedi muayene etmit vcı vGcu
rfbl, fıaterl arttırmak için de bir ıe- dunun muhtelif yerlerinde 11ara ve 
i>eP yoktur. her. izleri ıörülmllıtUr. Adarnm, 

Albn fiaü 
bu yaralann teelrile &ldU~il uılqıJ.. 
mıfbr. 

Birkaç g{in eYVel 31 liraya kadar 0 dvardaki halka alSıterUmJpe 
dliıen altın, ıon iki sün Jçlnde tek- de caedl tanıyan olmamııtır, Meç
rar yük1elmiı ve 34 lira 1 O kunıp bul lSlilnUn bhlyetinbı Te 1Mdeıı 7a
kadar çılmuıtı. Dnn yeniden 33 11- ralandıiının teabltJ Jçln mUddelumu-
saya inmlttir. mtlik tahkikat yapıyor, 

BİLL0RŞİŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Tetrlta No. 132 Yasan: (VA • Nft) 

Çankırı ağır ceza 
mahkemesi itirazları 

reddetti 

Çankırı 21 (A.A.) - Çankırı aiır 
ceza ma.hkeznesl bugünkll toplantı
sında AJmanyanın Ankara bQy1lk el
çl.s1 Von Papen•e ta111 ıuıtast mü.. 
rett1bl olarak mahk{lm edilen Pav
lof, KomUaf, tmıaU Balol"un Anka
ra ağır ceza mahkemesi heyeU hak.. 
kında vaki reddi hlklm taleblerlnln 
Xeütn atır ceza mahkenıeslzıce ka
bul edllmemesl dolayıs\le vaki 1tl
razlannı tetkllc etmlfUr, 

Bu tetkik sommda. Çanlorı ağır 
ceza mahkemesı Pavlof, Komllot ve 
1small Batol'un bu 1Uraz!annı rey 
blrllli lle reddetmıftlr. 

Oniveraite doktora 
talimatnamesi değiılyor 

Ankara 22 (Telefonla) - is
tanbuı üniversitesi doktora ~ 
11matnn.mes1nde değişiklik yapıl
mıştır. Bu değişikliğe göre, veri
lecek tezler Türkçe yazılacak, 
tezin yabancı dillerden her han
gi btrtne yapılmış tam tercümesi 
de tsteııebtıecekttr. 

- Yalnız ... İçeriye kim ıPre-
ceU ... 

Ka.eı 
- Canım ... Kura çekeriz ... 
Rıza alay ettir 
- Sanki fedai gid.iyorua •• , Ne 

oJuyonurıuz be) ... Ben giderim ... 
Mel&hat hemen abldı: 
- Kendini aa.tranç piyadeal aibi 

Vellabi _ı_ ..ı d' ı . . ne demete boyuna Ueri aürllyonun) 
- onu ua a6f6n ilm uzağa da gıtmcmelı... Yukarıda hiç değil1e bir nBbetçl 

amma. ••kbm elftl'medl. prenae- Ka.. Emhu beLI:-. d 

• A -Sıhhat Şôrası 
Aaket"i tahıalarm kira j Y ardımaevenler kurumu 

Mardin, Urfa ve Siirt'te hakları - toplandı 
• k h 1 .., k Ankara 2 1 - Bilumum askert Ankara 21 - cumhurrelslmiıoJn re.. 

çıçe asta ıgına artı phıalann hukuk dlvalannın görül- fikalannın yftksck tıımayclerı altında 
tedbir almdı me tarzı ve kir haklarının korunması bulunan Yardmısevenler kurumu bu-
-- hakkında 18.yiba hazırlanmııtır. Bu- ciln kongresini yapmıştır, Kongreye 

Ankara 21 (AA ) _ 19 son teşrin na göre, ıeferebrUk dolayıaile veya bayan Nakıye Elgün 'rtls seçilmiş, l'UT.

denberl tıoplan~akta olan )'liksek harb tehlikcs..i mevcut oldufunu göa- namedelct meseleler görüştllm~tllr. 
llhhat §ftraaı bugün çalışmala.nntı. teren fevkalade zamanlarda ikamet• Adana delegesi, Türk kadınlıl!ına sa.. 
son verm.lft.lr. Yükset sıhhat oQrası glhlanndan aynlan ukert ph11lann de~ln da.ha çok yarqa.c ğından 
bu toplantılannda ıGndemlnde bu.- aileleri kira ile oturduklan meske°"' bahisle lllks eşyaya verilen paradan 
lunan adil ve 1darl meseleleıl tet- den çıkanlamazlar. tasamırıa bunun Yardım.sevenlerce-
klk ettikten eonra memleketin umu- ou· B 1 kh- mlyetlne teberru edUmesını temeıı. 
mt sallık ve bllhusa bula§ıcı has- n a ı aneye az nı et.mlgtır. 
talıklar durumunu g~en geçlrml§ balık geldi ---
ve son zamanlarda Mardin, Urfa ve Fırtınanın balıkçılığa da zara.n Tren kazası meıulleri 
8 ~t hnuntalc.asında suhur eden çl- dokunmuıtur. Fırtına çıktıktan ıo,ı- Dört glln evvel Suadlyede dokuz lt1. 
çe astalıtına kartı alulmış olan ra kayıklar denize açılamarnıı bu §inin ölümü ve on 1kJ ~inin yara• 
mücadele tedbirleri dıfmda olarak .. d d d'. b lıkh _ _] 'k lanm~Je neticelenen t-- ka~ e~ 
memleketin cUAer mmtakalannda yuz en e un a anıcae pe az •~u .,. ""' 

Yapılmakta olan "•ı tatıblkl '•ln1n ... _ balık aatılmııttır. Dün, ihracatçılar rafında 'ttsküdar müddeiumumi IAf 
..,, "'l wı- bal k 1 1 d H taJık1katını bltlrmtştır. 

ha ziyade gentşletllmeslnln muvafık ı . a amamıı ar ır. avalar dil- Yapılan tahkikat ve keşltıer sonun. 
olacağ'ı mütamaslyle mnuml sa~lık zeldıkten aonra tekrar balıkçılığın da Erenköy istasyonunda manevra 
durumunun memnuniyeti mucip bir ha,lıyacağı ve bundan ıonrakl faa- yaparken dört vagonun kurtulması 
tekilde oldutu Mtlccslne varm1'tır. liyetin Adalar açıklanna d8neceği ytlzünden kazaya sebebiyet veren &f 

Suriye ve Lübnan'da anlaıılmaktadır. numaralı maroandlzln makinisti Ha-
• • Ta.ze rve tuzlu balık ihracına de-- an Ue gardötren Muzaffer ve yağcı 

çıçek ve tifo vam olurımaktadır. Ticaret odasın• Allnln bu kazadan mesut olduklan 
Cencne 21 (T,P.) _ Suriye ve dan 8ğrenildiğine göre Almanya.ya tublt edllmlştır. Bunlar hakkında. 

LQbnan'da çiçek salgını, hUküınetçe balık ezmeıi ihracına da ba,lanmı.- tedblrslzllk, dlkkat.cıhfük ve 'a"lf yl 
alınan flddetll tedbirlere rntmen. de- tır. Muhtelif cina balıklar blrbirle- eu;lstlmaı suçlanndan maznunen ev .. 
vam et.mektedlr, Dl~er taraftan, her rile kanıtırılarak makinede çekil- rak tanz m olunarak mnhkeıneye ve-
iki memlekette tifo aalgmı da başla- mekte ve halık ezmeıi olarak kilosu rllmlştlr, 
mıştır. 60 kuruıtan satılmaktadır. 

Piyasada durgunluk 
kalım, kim aidccekse erzak tedariki· samanlık ıeyran olur... Piyuada durgunluk devam et• 
n• gitsin... Hafifçe Rızayı dürttü, mek.le beraber fiatlerde bariz dü-

Emin para ~antaıını çıkararak, Böylece, IWni eshiyerek, kJnıJ ınklük olmamııtır. Para sahibJ 
maiyetten birinin eline bir Mecidiye uyuklıyarak, kimi de koz beyine al- ldmıeler tara~ından ~~k dahilden 
aıkııhrdı: derele yatsıyı ettiler. Karanlık dehliz- v.e aerek hançten mu1aıt ve ucuı 

- Al ıu çuvalı da, Atlan ... Ben de çuvallı adamm ayak aealerl, ıon• fiatle alınarak aaklanan emtia, he-
.eni, yola kadar çık.aracaiım ... Pey- ra da kendi belirince hepainin göz- nUz piyasaya arzedilmemlıtir. 
nir, pubnna, aucuk, ekmek. yemiı. leri parladı. Hemen yemcfin bqına Piyaaa tabirince aatı§lar caoğuh 
daha ne bulunan, yüklen gel.., Yet- üıü,tüler. Kannlan doyunca biraz olmalda beraber piyasaya henÜJI 
mit paralık ctatlı • eert • llb netelendiler, Hattl Fethi reİI bir hJç bir tacir ucuz fiatle mal çıkaP 
sigarasından da beı on paket al... Galata p.rkısı bile tutturdu. mamııtır, Piyasada .ferahlık doğu .. 

tim Görilyoraun vaıpı ya,nda B ..ı_ d- .. dil B IUl'J'Or ur • ._
1
,·00 

• ' ,,_ - en onu <ı& uıun m... u - Ha nopetçu penten kork.un 
ldı ... Amma bırweyler uydururuz tôylediklerini hep düıilndUm ... Ka- Pen yerun altuntaıı çıkayruml .. ~ 

içki de ıetir diyeceiim anıma neme Çuvalla giden adam: ra'bileeck hldise depo edilen mal• 
lazım... Şimdi ondan vazgeç... - Ben evin etrafını kerteriz et- lann eatı§a çıkarılmuıdır. Fakat fi. 
Yirmi kurutun üstü ıenin olsun oğ- tim. Görünürde kimse]er yok ... KoJ'lo atlerin dü1111esine intizar edildiğin
lum .. · don filln kuşatmamıılar ... Bir an den mallara bugünkü fiat üzerinden 

elbette... ranm ıudur: Burada ık.alacağız... dedi. 
Fethlı Melahat, ürkek ürkek etrafına Böylece yarı korkarak, yarı pka-

- Hele yapıyı mapayı bırakın da bakırıdı: laıarak ak~amı ettiler. Rutubet ke-
cökün ıuraya bakalım... Bundan - Eyvahlar olsun ..• Burada ya- miklerine Miyordu üııüyorla d 
eonra ne yapacağız. onu dllıline- taeak değil, oturacak yer bile yok... Rıza uz~n uzun 'esıeyip ger· ı.d'k-
...._ A k . 'd • .: y So . , ". " M • nn ı 
&llJl,. rtı evıme gı eme,,.z... a- nra ne yeyıp ıçccegızr ... e- ten ııonra· 
ni oıaaı ba§ımızı ıokacak yer ol- sele... - Aç

0 

esner lıık gerinirmiş J 
maktan .~ıktı... Senin .!u. u~ursuz Köae Eminı _dedi._ B ~. hem esneyip, hem 
Atıye yu~un.den ... Tab .. ııdır .. kı, ha- - ~nım .b.u ?a iı mH ... Geceyi gerindiğime göre, ne m·na çıkarır-
nımefendı, ıız de konaga donemez- be lerız ... Bırım z usullacık cAçıııl sın bundan Em"n efendi~ .•. 
al iz ... Peki, böyle, polia peıimiz- suııam .. > dedik miydi evin içine gi- Fethl: 
deyken yedi kiıi nereye baıımızı so· rer, etrafı kolaçan ettikten sonra bir- _ Hal& !şıklıktan mı bahsedi-
hbıli~> • ka~ şilte sırtlar döner ... Yiyeceğe yorsun) _ diye kaşlarını çattı. _ 

Maıyetten bıri: gelınce, onu da rış rıdan tedarık O kaltağı unutamadın mı bir tür-
- Şu iti bap.nncıya kadar biri-- ederiz... Planuna itiraz eden var lü) .•• 

birimizdea a:ynlmağa da imkan mı)... Rıza: 
7ok ... - diye mütalaa yürüttU. - - Muvafık dedıler. - Efendim nerede, ben nerede ... 
Hem de Betiktae mtlarmdan pek Bedriye eordu: - deyip ayağa kallth. - Heydi ba.· 

Çuvallı adam önde, Köse Emin evıvel ıyataklan taıısak da yatsak alıcı yoktur. 
arkada, kayboldular. R d d" -----ıza ... - e ı. 

.Zaman ? kadar uzuyor, öyle geç- Mela'hatin yeni &§ığı davrandı: 
mıyordu kı, hempalardan biri cebin- - Yeryüzüne hottlıyacağım ... 
den bir deste yağlı iskambil çıkardı ı Kulaklannızın memeııini çekin, ço· 

- Bununla yalnız Yüksekkaldı- cuklarl Gel bakalım Emiın efendi ... 
nmda «~nuiye> açılmaz, 66 da Şu afsunlu kapıyı aç ... Mezardan çı
oynanır ... Geç bakalım kar ma... kalım ... 

Melahatı Melahat 11 rardı: 
- Şu samanlardan muvakkat bir - Ben de ıeninle geleceğim ... 

Edirne'de basketbol 
maçları 

i 

divan yapın bakalım ... - dedi. Reis, Zeynelabidin p8.§anın kızı-
F ethi: . • nın koluna öyle bir yapıp§ yapııtı ~· Takvim • 
- Evet... Hepımız uykusuzluk- ki ve gözlerinde öyle bir üade var· 

tan gevriyoruz. .. dı ki, kadın ıuann beyhudeliğini Zilkade 12 - Kasını 15 
- lııaan daima hanım eultanlan anladı ve baflDı meyusça önüne 1 S, İm, G\i, öt. ttı. Ak. Y t 

kıskançlıktan çatlatacak buduarlar- eidi. B. 12,28 2,10 'l,14 U~ 12,00 UB 
da ikindi uykuıu keetirmez. buen de Va, 812 ' 13.00 1131 l'l,48 19.22 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Progressif vergi 
sistemi 

Varlık vergisi, günün bellibath 
mevzuudarı daha da mmı haftalar, 
aylar hep bundan bahaedileceğe 
benzer. 

Etiket 
kontrolu 

Niçin konulduğu, nelere yarıyaca· 
ğı en resmi ağızlardan bildirildiği Malların üstüne etik~t 
için aynı oeyleri ben burada tekrar· koymıyanlar takib 

Ekmek karneleri 

Mensubini askeriye ile 
mütekait, dul ve yetimler 

karnelerini nereden 
alacaklar? 

Lımıyacağım. Sanının. bqlıca ehem- d"l" 
miyeti, memleketimizde tatbik edi- e 1 ıyor İstanbul vlltıyetlnden: l - Şehir 

eşyası 

Anadolu tacirlerine 
kimlere mal geldiği 

haber verilecek 
len en mühim progressif vergi siste· hududu dahilindeki Askerl Birlik ve 
nü olmasındadır. Yiyecek vo her nevi qya üzerine müesseselere mensup subay ve erbaş. Piyasadan kay'bolan ithalat c§ya-

Bu sistemi herkes bilir: konacak e:iket kontToluna devam larla. askerl memurlar ekmek kart- smm meydana çıkanlmnsını temin 
Mesel:ı 50 lira knzanandan vergi edılmcktedir. Kontrollar Milli ko- lannı almak üzere ikamet ettikleri etmek v.c İıtanbul piyruıasından ha-

k l r-o ı· k d 15 1i k icab t·~d·v· nıı.hlyt ve kaymakamlıklara evvelce b . A d 1 . 1 • yo ; ., JJ'8 azanan an ra nınmu anununun e uı ıgı ııe- verml§ olduklan beyannamelerini ge_ erı olmıyan na o u tacır enne 
kesinti; 1500 den 150 değil, hayır, kilde yapılmaktadır. Malının üstüno ri alarak mensup olduklan askeri bir- bir kolaylık olmak üzere ithal!tçı 
diyelim ki 300; 15,000 lira krvı· etiket koymıyanlar veya etiket üze- llklere götnrcccklerdlr vo ihracatçı birliklerinde bir cetvel 
rmıdan 3000 değil, 6000; 150,000 i rine çok yüksek aat11 fiati koyanlar Bu beyannameleri toplayan askeri hazırlandığını yazmı~tık. Bu cetvel
kasaya indirenden ~e 120 bin yon· hakkında znbıt varakaıı doldurul- birlik ve mfiesseselcr hükfune~e ek- de klmluo ne cins ve ne mıktarda 
tulduğunu farzcdin. Bu tarz cıöaye- maktadır. mek ve ekmeklik hububat ve &alr eş- ithalftt ~ııı geldiği bildirilmckte
tc progressif deniyor. l\1illi korunma kanununda -tadil&t ya ve maddelerin da~tılma.sınn. dair dir. Ana.doludan gelen tacirler bu 

Bizim nizamımızda küçücük ben· yapılacağını vo kanundaki cezai hll- tal1matnamen1n 3 üncü nın.ddesl.n1n cetvele bakaTak fatediklerl malın 
zerlerine eskiden raslnruyordu. Var· küınlerin ııddetlendirilcceğini, para 2 nc1 fıkrnsmdaki tnrl!:ı.ta g5rc S nu- ki d b 1 d ... 1 ak 
1 k 

• • k -• 1 b" af 1 ğ dil maralı bordroyu .. A_"lm A"erek ~oto"' m e u un ugunu an ıyac vo 
ı vergısı, az a:z.an.,..ı an ır tar a cezasının arttırı aca ını n yazmıo· .....,"' "" ~ .,_ d k 1 bırakıp çok knzançlılan vurduğu tık. Piyasayı telftiı ıve kontrol vnzi- raflı memtr knrnelerlnı almak üzere 0 tUccara mUracaat e ere tn epte 

içiı:ı, heyeti umumiyeıile progr~ fcai ilo mUkelkf gehrimizdekl Tiuı.· çok acele olarak Belediye İktisat İşle.. bulunacaktır. Mal talebinde bulu
ruhtn sayılır. ret Vekaleti miles!cselerl ve Bele- rl mUdürlU~ilne getırmeltcllrler. nana menfi cevnp verildiği takdirde 

Sennaycdarlığın vata.."lıolan Ame· diyo iktisat işleri mUdürlUğü. tcftlg 2 - İstanbul şehir hududu Ue ha- keyfiyetten birlikler umumt Utipli~i 
rika dahi nihayet bu sisleme Lft. ve rnlirakabe kadrolannı Millt ko- rlç v110.yetıc:dekl nskerl birlik ve haherdar edilecektir. Birliklerde her 

UGt müesseselerde çalı.şan subay, askeri • 
vurmalı mecburiyeti:ıde k~. Ge- runma kanununun yeni maddelerine memur ve eıiıaşlnnn İstanbuldn ika... tacue mahsus bir kart da hazırlan-
çer!cTde vazetemizde bir yazı (Jkb: uyduracak ıckilde tevsi ve takviyeye met eden allelerlne buradan fotog- mııtır. O kartta, adı yazılı tliceann 
Ametika Maliye Nezareti maat, üc· karar venni~lCTdir. İthalat ewası raflı memru kamelerl verllmlyecek- hcngi tarihlerde nereden, ne miktar, 
ret ve saire surctile büyük kazançlar evvela Birlikler umumt ki.tip)jği ta- tır. Bunlann kamelerl memur bu- no lfiat lizerinden mal getirdiği, bu 
temin edenlerin listesini her yıl neı· rafından, muhtelif iskelelerden a-c- lunduklan yerlerden verllecektlr. mallan vo hangi §8.rtlar altında ki-
rederm~. Bu sene çok kazananlar lcoek yiyecek vo diğer ihtiyaç mad- 3 - şehrimiz Belediye hududu da.. d ..... lıd B" 1 b. 

del 
• . f ı-k 1 1 d ilk hllinde 1'-Amet edip ma•,,,lannı da "e- mel evrc."t. tıgı ~.dra'zı ır. k ody ece .ır 

ı:ırı:ısında şunlar vArm••: Metro Gald· en ıse staayon ve ı:t e e er e ,... ..,.. y ~ •. ..,, la hlr dahllf emvnllerden -'n m',.""·aıt ma ın yerıne gı ınceye a ar geçır-
wyn filim tirketi İdare meclisi reisi o rak Tıcaret borsaeı mUfettJ, ve iL' n UK"A. • 

1 
_ ı d '- 1 __ ,_ dul, yetimlerle hldematı vatnnl"e diğl eafahat ta.kibedüccek ve lhti-

Louis Mayer 6 milyon lira, makine memur an tara.un an 1'.&rfı anaca&- ~ 
fabrikatörlerinden Thomas Watson tır. Tıcaret •ve tanayi odalan Ue hor- veya maHiUyet tnaa"1 alanlar fotog. kAnn önüne geçilmesine çalı~ılacak-
2 milycr.ı. lira ... ilh... salan kanunu da yakında 0114 glSre raflı memur karnelerini mııaş almak. br. ta olduklan malmüdilrlftklerlnden 

Şimdi milyarderler memleketi tadil edilecektir. BeledJye, Evkaf ve saire gibi müesse-
Amerikada bile - reijimin suntur· ıat mütekaitler! de mensup oldukla-
lu sermayedarlık olmasına rağ· s ht k } n dairelerden alacaklardır. 
men - progressif esas zaruri göıiil· a e arne er Bu vaziyette bulunanlar ekmek 
düğünden, cbir yıl içinde ıu kadar prtlarmı ahnnk 1ç1n beyn.ıınamele-
lndan fazla geliri olanlann üst ta· rln1 evvelce verdikleri nahiye ve kay-

fı d l k 1 d e] Bunları basan ı·ıe arka- mnkamlıkln.rdan alarak mn.lmüdür~ 
ra ev ete a ır» üstunı. v ev 111klerlne veya dalrelertne derhal tev-
harhin devamınca, kabul olunnuı§. datı zabıtaca yakalandi d1 etmelldlrler. 

Hntırlnrda kalmıştır ki, diğer ya· Malmüdt1rlüklerl ve daireler ken-
man kapita1is diyar lngilterede. ge· dllerin ı b Blrkar ~ndenberi piyasada sahte e ge en u beyannameleri top-
ne bu son harb irlnde aun• ruhta bir "' "'" la.yarak bu teb1111.1.. lin 1 dd • 

"Y" .1- ekmek karneleri sürtllınekte o!d .. lht ı>..., c m.a es.ı-

Şüpheli bir 
ölüm 

Müddeiumumilik Teo· 
doı'un ölüm sebebini 

tahkik ediyor 
nizam konulm11"tu: lsterse ,atoları, "'6' nın 2 nci •ı•~--dakl tn •• hll ..., haber nlınnuş ve zabıtaca alınan ted- ~ ıu......u r ... veç e 
nuıden1eri, latifundiaları, yatlan bl le eti "'"'-d 0 ft_,_1 d bl 'bordro tnnzim ederek fotograflı me- T d d d b' . l'-' il 
olıun; isterse adına lord denilesin; vınr r n C=m e <>ti"'"I> un a r mur karnelerini BeledJ_ye İktJsat İ§- eo 09 a ın a ırl ~vve .ıu 8 n 

ak 
e alt katında ka11grn.mlık yapan leri mndn-Jül'Pll .. den nlacakl~ .... ır aXır yaralı olarak Beyoglu hastanc-

en :ı:engin ndrunm eline ayda anc e d k .. ul etUıM .. d d ,A w. &"" ı..uu ~ v rnn evu au & .. • en o ... yı 4 _ İstanbul •ehir harlcl lle 't<1<•ra sine gitmiş ve bir mUddet sonra 81-
3000 Türk lirası kndar bir şey ge· zabıtaca kapatılm•• ve mt1hür'e ıa " -.. ..,, ' nım""ll emvalinden man.ş alan dul yetimler. mli§tür. Teodos ölmedcsı evvel ver-
çcbiJeedtti. (Rakamda hafızamın olan yere Ahmet namında bir §ahsın le hldematı vataniye veya' ınalill1yet diğf ifadede elindeki bıçakla tahta 
beni yanıltmadıgın· ı sanıyonun.) arkadan ve pencereden girmek '"''"e "'""" - maaşı aln.nlar fotograflı memur yontarken kazaen bıçağın üzerine 
t..labildiğine açılmış bir bayat için, tile sahte karne imal ederek Badi 
3000 ı:ra adeta müzayaka demektir. nnmmdakl §D.hıs vnsıta.slle plyl\Snya karnelerini ikamet ettikleri yerin mııl.. dü~erekı yamlandığını soylemiştir. 
Hatta 3000 Jngiliz lirası dahi. Zira, sürdüıtü tesblt edllml§tlr. mildürlllklerlnden alacnklardır. AdUye doktoru tarafından yapılan 
her şeyden sarfınazar, adanun mütc· Diln bu yer, tarassut altına all.IUIUf 6 - Henüz m.nq tnhs1s muamelesi muayenede Teodoııun vilcudunun 
ııddit malikanelerinde u~ar, kah· ve Ahmet karneleri bnsaı.1cen roo tıs- ikmal edilmem~ olanlarla eıı 1Gten muhtelif yerlerinde derin bıçak ya
valar bulnnabilir. Buna ragmy en, tü yakalanmış, bu sahte karneleri f:~~~ı' t ve rlntadrosu ilga edilen- ralnrı görlilmli;ıtlir. 
.1 basmak için kullandığı klişe, mer- e em e alınan memur. . . 
Garbın Karun'ları mukadderata bo- dane, stampa ııe dört· gazeteye sanlı lar fotograflı memur karnelertnı men- B~ ada~ın hakıkaten kazam 
yun eğiyorlar. Zira, i~ler başka türlü elllşer tanelik 201111942 gününe ait sup olduRu daire müdilrlllklerlnden ke~di keneli~~ !~rala~ıp y?1'alanm~
yürümiyeceHir. ka.nıeler ne muhtellf gtlnlere alt 242 alacaklardır. . dıgının tesbıtı ıçın Muddeıumumtlık 

Ornlann hayatına kıyasla bizimki kame müsadere edllml§t1r is 6 - Ta.,,'lfada bulunnn memurların tahkikata baolamıştır. 
nedir? Pnra sarf edilecek lükslerimiz Sndlıı1n evinde de yaptlan arama tanbuldn ikamet eden allelerlne 
Am rikan ve JngUizlerinki ile ölçü- neticesinde gene gazete kAğıtıaruıa burndn.n fotognıfiı memur karnesi ve_ 

sanlı ve 20/11/942 tarihinden 30/11/ r1lm1yecektlr, 
lürse devede kulaktır: Huswi oto- 942 tarıhlne kadar 1000 kilsur kame Bunlara alt karneler memurun bu. 
mobiller mülga... İkametgah ücret· ile fkl §l§e ispirto v~ analln bo- ..ııe lunduğu vll~yet vt kazalıtrdnn veri-
len kanunla tesbit edilmiş ... Yat yok, 3

....,.. lecektlr, 
ıcynhat vok, •nmpanya d-e .. :- pi· 1k1 şişe çini mürekkebi ve bir tel tır- 1 - Gecikmeye taba 'Uü lm " " ... ., ...... ça bulunmuş, bunlar da mtl3adere mm, o a-
yasadn bulunmuyor ..• Öyleyse, bü- edilmiştir Suçlular w.ç1a.rını itıra.f yan bu 1şler1n bir a.n evvel intacı 
tün dünyanın tatbik ettiği bu prog· eylem~le~lr. Tahkikat devam edlyor lç1n bu tebliğle alAkalı vntnndaşlann 
ress:f vergi ıiıtemini biz niçin kabul- • muameleler1n1 Bilratıe ikmal etmeleri 
lcnmeğc doğru gitmiyelim? ••• (Bü- Milli korunma mahkeme- ehemmlyetıe tebliğ olunur. 

tün dünyanın... Zira, hele Mihver sine verilenler Fabrikada yangın 
memleketleri:ıde büsbütün sosyalis- . , 
timsi usuller kullanılıyor.) B~iktaı cmuında Abdullah adın-- Şehremininde Topkapı caddesin-

ş h
. 

1 
etind bir G • da bir dükk&ncı dükkanı.nda ıatbğı de Mehmet Aliye alt pamuk fabri-

e ır er cesam e arp nna· 11 ik k d ğın.;ı__ 1-- - d d lathanesinin dededen milyarder bir ma ara et et oyma ı ~ ya- ~ın an ün yangın çıkımı, fabri-

f brik t
.. .• d 

3000 
lira il ef kalanarak evrııklle birlikte Mıllt ko- ita çatısının bfr kumı ile 150 kilo 

a a oru ay a e n • Udd iu ı· l uk k · · k" 
1 

t!..1_ d" ah la runma m e mumt ı~lne veri mi§" pam yandı tan ıonra ltfa!ye ateşi 
ımı or e ll"llen, un yarun p uç tir ö d" u u y l k 
gezen bir yeni zenginim.izin (batta ·H kk V il K" l H • n urm §t r. apı an tah ikatta, 
b"f' b 

1 
k' . . • a ı, at , nml ve asan fabrikada makineler lıılerken kazan-

~ )un akpa uç ha gezenb~ ~. z1~~- adlannda d8rt kişi Aharay clvann- dan sıçrayan bir kıvılcımla nıomuk 
zın r am ınmı ır tur u tnbnin d h l k b · kl ) . ..-
ed 

• k d ık --'ık • a ru satsız o ara enDn aath a- çuva mın tutu~ası yüzünden yıın-
ememesı a ar mant sa.ı ve m- d k l 1 M"tI• k x.. k 

af lık t edil
• • 

7 
B' nn an ya a anınıo ar, ı ı orun- .,.nın çı tığı anlaşılmıştır. 

ı sız asavvur ır mı •.• 12, Udd 1 tı•x.ı ı· d'l ~ • d .. • batınad ~ b" • ma m e umum ıısıne tes ım e ı -
Sabıkalı hırsızın 

mahkiimiyeti 
uzcrın e guneşm ıgı ır un- -'61 dl 

t 1 w d ef d" • d-X..:1' "·. uug er r. para or ugun a en ısı ~ .. ız uw-

telik; iktisaden yeni yeni kalkınır
ken tekezlenmesinden çok korkulan 
fakir bir memleketin - fedakirlık· 
lar istiyen Türkiyenin - eYlatlan· 
yu; itiraf etmeli... • 
Onım için: Progre11if vervi siste

mini iyice ve daim1 surette benlm
temeliyiz. 

Yere düıerek yaralandi Muhtelif semtlerde hırsızlık yapan 
Çatalcadan İstanbula a•len Ah- Huan adırıda bir ıabıkalı dün asliye 

met Kutlu admda yetm.it yaglannda UçUncU ceza mahkemes.inde muha· 
btr adam Sirkeci caddesinden gcçef"' kemo edilmiş, euçlan sabit görüldü
ken ayağı kayıp kaldırımdan dU,- iünden on Uç buçuk ay hapsine ka
mil§, ba§ından tdılikell ıurette yara- rar verilmlotlr. Haaan mahkemede 
larunl§br. Ahmet Kutlu hastaneye tevkif edilerek Tevkifhaneye ııön· 

Bazı fırınlardaki 
izdihamın sebebi 

Dün şehrlmlzln bazı fırınlarında 
izdlh.n.m görtllmüştfir. Tahl:ldatım.ızll. 
göre bu izdihamın sebeplerı şunlar
dır: Belediye fırınlann kontrolunu 
olddetıendlnnl§, ve bu kontrol netice
sinde talimata aykın hareket eden 
yedi fmnın ununu kesmlştır. Bun
dan b~kn bllhnss:ı. Beyoğlu, Şişli ve 
Beolktaş semtıerlnde bazı :tırmlann 
noksan tnrt11ı ekmek çıkarttıklan tef
tiş neticesinde tesblt ed1lmlş ve bu 
ekmekler fırınlarda ve mahalle ba.k
kallannda satılırken müsadere edll
ml.ştlr, 

Bundan b~ka evvelki cilnkü fırtı
na. yüzünden denizden nakUyat güç. 
1~1ğl için Toprak orıs fırınlara geç 
un vermı~ır. BütUn bU sebeplerden 
dolayı, bazı semtlerde hn.lkın ekmek 
almak tein fırınlar önünde toplandı
Rı görillmn~. fakat fınnlann sllmtıe 
yettştlrdlklerl ekmek ııa.yeslnde bu
mm önüne geçllm1şt.1r. 

500 çuval un tasarruf 
edildi 

Lokantalara, blra.haneleN re'sen 
ekmek verilmemesi ve beledlyenln otd
detıı kontrolu neticesinde, tstanbulun 
g11nlük sarfiyatından bef yüz çuval un 

Halbuki Bulgarların. Slll.vln.r, Blznnsm 
bu zaafından ıst.llade etmeyi d~c
rek, Bizans lmparatorluğUnu arkadan 
vurıruı~ çalışıyorlardı. Eğer vaktt!e 
(635) te Herakllyos Bulgar hanına 

<Patrtçtos) Unvanını vererek Bulgar
ları ıımnrtmıı.mıo olsaydı, Blz:ınslılaı 

b5yle zayıf bir camıı.ııda. Bu!garlnr
dan ihanet değil, ya.rdım görebntrler
dl, İşt~. dört asır lmdar Blzan.slılann 
en korlnınç düşmanı olan Bulgaı 
imparatorluğu o za.mn.n böyle te~ k-
kfil ettı. Avrurıada Bl.zanslılan."l mu
ha!nza. ettiği dJğer vllfıyetlerde bll 
Yunanller 510.v unsuru önünde ı1cat 
etmekte idi. 

Makedonyada Yunnnllerln kale 
olan Selrmtk şehri 675 te Slt.\·la ı:ı. 

Sahlfı> ':t 

rnk Kartaca.ya glrlyordu. Bu. dün
yanın en bUyük savaşlnrıncbn b1rl 
1d1. Kartaca bu harbde hanı.boldu \"O 

yanıbaşında~ Tunus büyfune~c baG· 
ladı (698>. 

- Yanı Arap donanması tekrar B1· 
zan.sa saldırmadı mı? 

- Baldırmaz olur mu? Blznnslıla· 
rm en zayıf z:ı.mnnıydı bu. Fakat.. 
her yıkılmağa mahkilm devıctın ba
ama o sırada mutlaka Hızır glb1 bir 
haırı~kfır gellr. Bu ne\1.rde de bUtün 
Blzan.slılaı: •Araplar Ko.. ı eJı 
:mptedecekler.• endl; .. s!n1 izhar c .. r. 
ken, bir saltanat detı~.kl bi oldu vf 
:lzorys.lı Leon'un taht:ı. cUlusu im· 
par:ı.torluğu yıkılnıaktnn kUrtnrdl. 
Bu, Blv:ı.nslılar 1çln mesut bir de l· 
fl.kllktı (717). Bulgnrlara karşı müdaf:ı.tı.da bl.'lun

mağn mecbur oldu. 6elflnik müdafaa - Kuztim s!n:yor.. ~u tarih dcnl· 
etmeseydi, M::ıkedonya. dıı. elden gı.1 ıen heyecanlı nıo :ılln.r 'b nde de mc
decektl, o zaman Papa Nikola büyuk rak uyandırdı. Bnn:ı. anlat1r mısın, 
ve yerlnde bir söz söyllyert'k: cScl:\.. bu Lcon denilen lmpnrat-0run keııı
nlk Bnlknnlann a.nahtandır Bu mctı ne idi? Blzansı yıkılmaktan na-

• · sıl kurtardı? 
anahtar hangi devlette ise, Balkan-
lara. ve Makednnyaya o devlet hAkLın - Gayet baslt. Fnk.'\t tıklUmc bir 
olacaktır.• demişti. yoldan sarsılmaz btr imanla yUröye. 

rek. Anlatayım: Bizanslılar o tnrlh
Bulgnrlardan soıırn. Arap tehllkes1 1 d bl lrl b österdt Blzanslıl yıldız er e rb nl çekiştirmekten, t c:n-
nşg • ann 1 ger- rette vurgunculuktan, bir cariye lç!n 

çeki.en sönmüştü, Yedlncl 8.Slrda lm- btlyük erazt ve çlfilkler feda etmck
paratorluğun en tehllkel1 düşmanı ten gez açmıyorlardı. İnıp:ırntoı 
Araplar oldu. Herakliyosun öIUmün- Leon her şeyden önce ortadan dedi.. 
den sonra Araplar fütuhntn. devam koduyu, vurgunculuğ\ı, sc!ahet.i knl
ettuer; Dlznnslılardan Kıbrısı. aldılar dırdı. Milletı bir ülkli. blr lınan et
ve Afrika eksarhını Sufetulıı.'da maQ:.. rafmdn topladı. Bu mlllt birlik ve 
ltıp ve katlettiler. Bu sırada hllfıfet, beraberlik duygusu az znmandn or
meseles1 yüzünden Araplar arasında 1 tadaki 1htl1Afiann, birbirini çekeme· 
çıkan ihtllA.!lar imdada yetışmeml.ol mczllğln ve tembelliğin kaU:masmn 
olsaydı, Blza.nslılar çok daha kn.rn vesile oldu. Leon, mlll"tine: cBenlm 
gUnlere phlt olacaktı. Bereket yer.

1 

etrafımda. toplanırsanız vatanımız 
s1n kl, Arap fütuhatı b1rdenbtre dur- dilşman !stllftsın.dan kurtulacaktır. 
du. Kostantanlyede hallı: -ta.rafından Arnplar b1zl.m znafunızdnn, b1rbirlmi
h1ç sevıımıyen İkinci Konstan İtal- 1 z1 yememizden istifade etmek 1su.. 
yada ycrl~erek Romayı payıtahtı• yor ve huduUanmıza bu maksatla 
yapmak, aynı zam.anda do. hem Lum- gellyor. KnI"§lSUld:ı. bir gaye için, blr 
barlar, hem de Afrlkn.dn. Araplarla vatan uğrunda kanını dökmeğe hn
harbetmek lstedl. Bir ordu ile yola zırla~ toplu ve mnttehlt bir mu. 
çıktı. Fnkat hiç bir esaslı il gl!reme-ı let görecek olursa, sert knyalarn çar
di ve Slçllyada yaralanarak öldü. pıp dnğ'ılan sert ıUzg!\rlar v kun 
İ§te bundan sonra. Araplar eımardı.. e coş 
lar. Kostantın Pagonat devrlnde dalgalar glbt dağılacak, tcrsyüzüne 
Kosta.ntanıye tik <leta olar:ı.k Arap dönilp gl.decektır.-. dedi ve mllletinl 
ordusu vo donanması tnratmdan nıu- uykudan uyandırdı.. Araplar bu su
has:ıra ed.lldt UUZWl yıllar - 669 dan reUe Kostantnnlye önlerinde fazla 
675 tarihlne . kadar - hücumlar fn- tutunamayıp glttııer. 
sılalı şekilde devam etU. - Aşkolsun ~u lmparatorn.. Ne 

Ahmet bll'denblre gillıneğe blU]- akıllı adammış. 
ladı: (Arkası var) 

- Vay canına be. Ben Araplan 
yalelden tıaş'ka bir 1şe yaramaz &ı- AA--• KADIKÖY •mımtı11ııt. 
nırdım. Deme c onların donanmaları, Q p E R A 
ordulan, kahramnnlan varmış vak-
tUe • 

- Hem de ne mUthtş donn.nm.alan, 
ne meşhur komutanları vardı, Eğer 
hlla.fet dtıve1anna kenclllertnı kap. 
tırnıanuş olsalardı bugün bütün dün. 

1 

yaya Mklm olurlardı. Büyük Arap 
donnnmasmuı Kforuı açıklanndn bir 
fırtına yüzünden harap olması fü:c
rlne (678) ht1cumlnnn arkası alın-

SİNEMASINDA 

ARJANTiNA 
Emsalsiz iilınln son günlerin

den istifade ile mutlaka 
göriiniiz. 

mıştı. Nlhayet Şamdak1 Halife ne ~-••••••••••m·•-
1mparator ara.sında yapılım bir an-
la§madan sonra Bizans muhasnmdıı..n 
kurtuldu. On beş yıllık bir sükflnet 
devresi 1ç1nde Araplar boş durmadılar, 
ordulannı, donanmnlannı tanıo.mla
dılar. O sırada lmparator bulunan 
Jilstinyen Plnotmete mUsnla.hayı 
bozdu ve ordusUe Kayseri Uzerlne yü_ 
ıildü. Araplarla harbe gir!ştl, ordusu 
bozuldu, Araplara ma~lftp oldu (692). 
Artık muzaffer Arap ordulan her 
tarafta ııerllyor ve bilhassa büyük 
ordusu Afrlknnın fethini tamamllyn.. 

ŞEHİR TİYATROLAR! 

~~'lli'ljlllll Bu a~:: ~:ı!~·;o da 

~f'bl .~. ııı KOLLEG~::~IPTON 
~ ıfü Gerhart Hauptnum 
Türkçesi: Seniha Bedri Göknll 

Saat 20,SO da. komedi 1"..ısmında 
ASRİLEŞEN BABA 

Yazan: Splro Mela.s 
Türkçesi: A. Hacopulos 

Buglin s:ıat 15,30 1fn mntine 
ltm ...... __ ... ____________ .-:mımm' 

Hedy Lamarrın Rakibi JOAN BENNETT 
ideal Jönprömiye FRANCHOT TONE 

Mevsimin en parlak komedisi 

iZDiVAÇ CiLVELERi 
Filminin kahramanları olacakbr. 

BU SALI AKŞAMI 

SUMER SiNEMASINDA 
(Vl - N<i) kaldırılmı§tır. derilmlftlr. tasarruf edllmtşttr. ~--••••••••a••••••••••••ı 

- Ankara radYoSunun cumıı.rtesıl ••• Saygı, sıra bUnılyen, Bacruıak 
yayınlarmda bir patavatsız var Amca- adlı blr va.tan~ her hafta mikrofon 
be1... bqında b~ cam devlrlp geçeri •• 

Amcabeye göre ... 

.•. ~ b5yle insan olur mu, derl>en 
al.mdi bir benzerine rasladıml,. AP! 
kulaklarında, ptırneıe, tramva1 1da
reslne ıldJyordul, .. 

§(lkranlarını ıunacatmıeı.. azaldı, halk yürümek zorunda kaldı, A. - Neden olmasın birader, .saym 
•.• Meğer idareye gidip aaYil vel ... cArabalar derken duraklar dal .•• Bu olur mu bu? .• 

te§Ckldlr ederimb dlyccekmifl.. ba, belki blr kunduracıdırl 



Sahıtc 4 

1 Günlük Borsa 11 
21/11/1942 fiatlerl 1 

Londrn Ü"erıne l sterlin 
Nevvork üzerine 100 dolar 

Cenevre üzerine 100 frank 
Mı:ı.drtcı üztrlnc 100 pezeta 
Stokholın fızerlnı; 100 kuron 

ESHAl\I ve TAHVİLAT 
% 7 Birinci tertip Milli Mü
dııtaa 

% 5 Blrlncl tertip Milli MU
dafna 

5.24 
130.50 

29.98 
12.9375 
31.135 1 

19.-

19.-

Satın alıyoruz 
f }1 bir halde veya yeni 

Yazı makineleri 

Klasör dolaotan 
Satın ahyonız. Galatada Jur
nal Doryan gazetesi adresine 
al\lakinCıl rumuzlyle yazılması 

lstanbul asliye 1klncl t!.caret mah- •••••••••••••I 
kem esinden: 942/448 

Çırak· Kız· 
lazım 

Istnnbul Aşir E!endl caddesi Alya
nak h:ınında 10 _ 14 numaralarda 
manifatura ttcaretUe m~ iken 
28'3/1928 tarihinde mahkemece 1tlft.
sına karar verilen Avunduk Zade bi
raderler Kollektlt ştrketı ile ortakları 
Mehmet ve Üzeyir ve Hamdi ve Renı- Şerit - Dokuma atölyede. Valide 
ı1 ve Şevket ve Hakkı Avunduklann _h_a_n_üst_· _k_a_t_2_3_12_5 ______ _ 

Çocuk arabası 
ikizler için 
Satılıktır 

alacaklılan ile akdettıklerl kongur
datonun mahkememizce 24/2/942 ta
rJhlnde t:ısdlkıııa karar verilerek iş
bu hüküm alfıkadarlar tarafından 
temyız edilmekle temyiz mahkeme
sinin 317/942 tarih ve 1508/2474 
No. ltı karan Ue tasdik ve vaıd oln!l 
tashih t.nleblnln dahi reddOdlldiğl 
anlaşıldığından lcrn ve iflas K. nun _n_e_yo_r:_1_u_N_u_rı_z_ıy_n_so_k_4_1_3 _k_a_t._s_N_~o. 
182 ncl madde~ne tevfikan masın 
kalkmasına ve borçlunun serbestçe 
tasarrufu için mallıınnın kendllerJne 
lııdeslne ve işbu karann usulen 111'ını
na 21/11/942 tıır1hinde karat veril
miş olduğu 111\n olınıur. 

Temiz kullamlmıı 

Satılık Elbiseler 
Bir siyah, blr Gri bir Fantazl 

TABLET MAKINASI 
Satılıktır. 12 muhtelit kalıbı ile ç\ft 
basıır. Mahmı.It BUge ve ortağı: Ga
lata Perşembepaznr Samur sokak 
:-to. 13 

3 p:ılto, bir trnk takımı, 2 smo-

1 king takımı, bir ja.kct ntay ta
ve Redingot sntılıktır. Çarşam
ve Redlnctt satılıktır. Çarşam-
ba ve pazar gUnlert öğleden ev-ı ı 
\1Cl görüle'blllr. FLyatı toptan 

Fmdık faresi, Sıçan, Tarla fnresi ve bütiın fare nev1!erini öldürür. Blr 
parça yağlı ekmek ,·eya pa..ctırma üzerine sürülüp de farelerin bulundu
!h1 yere bırakılırsa bu mükemmel gıdayı seve seve yiyen fareler derhal 
ölürler. Küçük fındık fareleri için fare buğday zehirlerinden serpmelldır. 
Buğday 25, Macun halinde 50. şişe 75, dört misil şişe 125 kuru~tur. 

H A S A N D E P O S U ve Ş U B E L E R İ . 800 llrndır. 
Moda Deniz Kulfibli kapıcısı •••••••••••••••••••••••••••••ıi 

KÜÇÜK iLAN Sevkl've müracaat. •••••••••• i LAN 
okuyucularımız arasında 

EN SERi, 
ENEMIN 

EN UCUZ 
vasıtadır. Alım, sabm, ki- !."••••••••••l!!m, .. 
rn iılerinde iı ve işçi için is· il D • b h • o k 1 

._ .. tiıiifadiiellieıiııidiıiıiıiiniz.iilll_llllııl_• na::ı~ Hr~ o!ffi1e l!~1ıa~Lı 1 

Beyoğlu Ağacamll, Sakıza~ııcı. , 

Lokman Hekim cönıukceş~:ı~:2~~s~o. 13. j 

(Dr. HAFIZ CEMA.t) Zayi - Kadıköy mal müdürlüğün-ı 
Dahilhre mütehaasisi den almnktn olduğum tekallt maa-

Di•anyolu 104 şımda kullandığım 4~7113 ı;ıayılı maaşı 
cllzdanımı kaybettim. Yenisini alaca-

Muayene saatleri Pazar t)ariç ıtımdıın esklalnln htlkmü yoktur. 1 
her eü. 2.S - S Telı 22198 EmekU be.hriye blnba111landan 

Kadrt Çcviker 

Bobin teli alınacak 
istanhul Bölge Sanat Okula Alım, Satım Komisyonu Relslltfndeıı: 

Fhtı Tutan Kati teminatı İhale gün(l 
Cinsi Mlktan Kuruş Lira Kuruş Lira Kuruş ve Baatl 

Muhtelit kU- 850 kUo 2060 17510 - 2626 50 24/11/942 sa. 15 

Büyük tamirat atölyeleri olan Anadolu'da bir müessese 

Atölye Ustabaşısı Aranmaktadır 
Aşağıdaki şartlan haiz olanların A. B. C. rumuziyle !st. 176 
posta kutusu adresine yazı ile müracaatıan: 
1 - Türk olmak, 

2 - Mühendis veya Sanat mektebi mezunu olmak, 
3 - Büyük atölyelerde usbaşılık yapmış olmak, 
4 - Yaşı 40 dan fazla olmamak ve askerlikle allkası bulun
mamak, 
5 - Sıhhi ve 8.hlaki vazlyetıerrnl vesikalarla tevsik edebilmek, 
6 - Bilhassa torna, freze işlerinde derin vukUf ve pratik tec
rübesi olmak, 
7 - Marangoz işleri, pik ve san döküm, teneke ve saç ~lerlle 
kaynakçılıkta, işlerin umum! takip ve idaresini mümkün la
ıacak derecede umum! malfuna.tı olmak. 
Almanca veya İngilizce okuduğunu anlayacak derecede olan
lar tercih edilir. 
Elverişli olanlar kabiliyetine göre 250 liraya kadar ayhk ücret 
alabilecek, hayat pahalılığı za nurundan istifade edecek ve 1ş 
kanununa göre yapacağı fazla mesaiden aynca ücret alabile
cek, 3659 sayılı kanwıa tA.bi olmayacaktır. 
Aynca çalışma, liyakat ve gayretine göre takdir edilmek üze
re senede iki maaş nispetinde ikramiye de verilebilecektir. 
Mües.cıese tarafından bilA.bedel konforlu mesken temin edil-

mektedir. 

iŞ ARAYANLARA turda bobin ı 
teli. 

1 - Müstacelen teminine zaruret hasıl olan yukarıda yazılı (850) ktlo Devlet Denizyolları Şehir hatları gemilerinde çalı§tınlmalt ilzerc 
bobln teli pazarlıkla talibine ihale olunacaktır. meslekten yetişmiş, askerlikle alakası olmıyan Büfeci vo Yardımcı-

2 - llıale, İstnnbulda Yüksek Mektepler muhasebec1llğinde toplanacak va ihtiyaç vardır. Taliplerin Karaköy.ie Vagonli üstünde 11 numarada 

okul alım ve satım komisyonu tarafından yuknnda yazılı gün ve saatlerde llılıiiKiaiiinitilinlliAıiimİİiİİrliiğiilinİİİciıııİmiıiüiiraiiciiaiaiitliarıİİ.İml•••••••••••••• 
yapılacaktır. 

3 - Taliplerin, kat'l teminatını ihale s:ıatlnden evvel Yüksek Mektep.. 
ler muhasebeciliği veznesine yatırmalan 11\zımdır. 

4 - Taliplerin bu pazarlığa ı..~rtık edebilmeler! lçln 2490 sayılı kanunun 
Jcap ettırdlğt ve .. lkalarle birlikte müracaatları şarttır. 

5 - Bobin tellerine alt şartnameyi, nümunelert görmek 1sUyenlerln her 
gün o1rul ldarcsıne başvurnıaları. (1454) 

Belediye Sular idaresinden: 
Surun m"trc mikap fiyatına Nafia Yekl\letlnln tnsvlb1le lkl buçuk ku

ruq zam edllmlş olduğu sayın abonelerimizin ıttılaına arzolunur. d6lb 

Hukuk Fakültesi Dekanlığından: 
Fakilltemlz kaleminde münhal bulunan ktıtlpllk için mUracaat edenler 

arrsında 24/11/942 salı günll saat 15,30 da fakültede mllsa.bakA imtihanı 
ynpılncnğından alf1k:ıdrlara ııtm olunur. c1628• 

Türkiye Ctlmhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tnrthl: 1888 - sermayesı: 100.000,000 Türk llrası Şube ve 

ajans adedi: 265 

Zira! ve ticart her nevi banim muameleleri 
Para hlriktiren1ere 28,800 lira ikramiye verJyor, 

Ziraat a:ın cnsındn ımmbaralı ve ıtlbarsız tasarruf hcaaplan.nda en 
az 50 Ur.ısı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aca~dakl 

PIAna göre ikramiye da~tılacaktır. 
4 ndct ı.ooo llrnlık 4.000 Ura 
4 D 500 D 2.000 J> 

4 ~ 250 » 1.000 J) 

40 • 100 :o 4.000 J> 

100 aclet 50 lirahk 5.000 Ura 
120 • 40 ! 4.800 1 
160 ) 20 lt 3.200 1 

D.İKKAT: Hesaplanndakl paralar bir sene içinde t-O ıt.radan aeal1 
dil.pniyenlere ikramiye c;ıırtı~ takdirde % 20 fe.zlıuılle vertıeeektir. 
Kuralar senede 4 defa ıı eylQl, ıı b!rlnclklnun. U ınart Y'f 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Devlet demiryolları umum müdürlüğündenı 

Kaloriferci alınacak 

Değirmen sahiolerinin nazarı dikkatine: 
Bu"yu··L h. f b .,__ _ o-' çıkanlmıı muhtelif ebatta v• komple 

,. 1l un a n~ın 1 vl-
bir halde milteaddit val•tarla serbest va • toplan, vala torn•1~· 
deler, elek transmisyon mlllt, demir v~ ağaç kunaklar v~ah~ 
f abrikaaı lllh v• edevah aatılıktır, Go:ınek isteyenlerin d 

yerinde Yemenedlcr aokağında 9 7 / 99 numarada Artd"n epoauna 
mUracaatlan. 

Sivas çimemto fabrikası için 
ustabaşı ve· usta aımacak 

SÜ B nk Umuın M··d··rJUğilndent , mer a u u ve tüıtın 
İsteklllertn eıektıik santra.l.lan, elektrik ıcazaı:,_t mektebi 1tler1nde usta. 

b~ veya usta. oıa?U oalıomıı OlnıaJan yahut tJatl lrl&lunu bul~ 
malan earttır. 1 .. ..,.,A_ Qsda.Dlan, sto4.-

Bu vasıflan halz 0 ~ n(if\13 hüvtyet 0 a.sıııarı \' --urltk T~' 
hlzınet vcsı1raıarı. mektep fahadetn.ameıeıWtıı ile 81' fasdıklı auratle-
rlle 80/11/9'2 tarihine kadar bizzat vera ~8" Ankll'ada şıııııeri>allk 
umuınt işıetnıe Mlldürl~e nıüracaat edet> o~ı> 

~------------------------------ -........... __.. 

MEYV A MERAKLILARINA f 
Yurdumuzun ve A\Tupe.nın ~ nevtlerb:ı.dezı ~ edlıın.11 

Kayiai - Elma. Armııl "" Ayva lidanlarini 
ETİKETLİ n İZAUA.n.ı Iarö I>~ 111 da. aa.tıu, aııettıAUX1ts1 ıtızide 
meraklılara UAn !derta. 0 

Tta 
Alyo111 ÖMEB r.'O'!'!! YAK! 9öttr 

- ---- ---- ------------
- -

~~~ -

22 Teşrlntsant 1942 

Kromdan mamul bir 
PORT KOSTt1l\l 

D 
• 1 
K 
K 
A 
T 

DlKKAT 

Elbiseyı havı bir 
PORT KOSTUM 

~ 

Son ke§fedllen ve İkt1sad Vek!letinden patenli Portkostümtı p~ 
saya çık.arınlf olduğumuzu münevver halkımıza mfijdet~ı:tz. 

PORT KOSTUM 
Son derecede pratik, kullanlf}ı, şık bir möble. Hem yatak odanızı 

süsliyecek, hem de günlük elblsenlzin biçhnlnl bozmadan ve kuma~ı 
harab olmadan muhafaza. edecek ve bayanlan ütü derdinden kurtara
cak yegAne vasıta: B t R PO R T K O S TV 1\1' o mallk olmaktır. 

Bu Port kostüm bllyllk hizmetlerine rağmen yalnız 25 llradır. Acele ediniz 

İstnnbuldan ve taşradan yapı
lacak siparlflertn bedeli olan 25 
llra posta havalesi olarak umu
mi depo adresine gönderllme.. 
lldlr. Slpa.rlşlerln, bedelleri, 
postaca tahsil ed1dlğ1 andan 
1Uba.ren müessesemiz sipa~ 
mevzuunu posta 11e m~terlle
rine silratıe göndenne~ taah
hüt eder. Aynca posta ücreti 
taleb olunmaz. 

Umumi Deposu: 

Hakkı Kutbay 
Ankara caddesi No. 38, İstan
bul, Telefon: 24133 

Perakende satış evleri: 
Beyoğlunda Şark Pazan (Baz.. 
zar de Levan), Luvr mağazası, 
Baker mağazası. 

Anadolu Satış Acenteliği arzu edenı.er umumt depomuza 
müracaat edeblllrler. 

İstanbul mahrukat ofisi umum müdürlüğünden: 
1 

Oflsimlzln odun ve kömür karnelerinin kimlere ve nasıl dağıtıJncağı, 
odun ve kömllrleı'lnln nerelerden, nasıl alınacağı hakkında mahalle blllkle
rlnce ve halkça hasıl olan tereddütlerı ızale maksadlle a.şa[pdakt izahat ya
zılm1ştı.r. 

l - VllAyetln emir ve tcııstblle birinci tertip olarak sabit gelirlllere (si
vil, asker, memur dahli) emekli, dul ve yetimlere mahalle blrllklert vasıta.
sile dağıtılmak ilzere 20 blrlncıteşrln 942 tarihinde mahalle b1rl!k.lerlne da
ğıtılma'lc üzere kaymakamlıklara. odun ve kömür kamelerl gönderllml.ştlr 
Mlltredat cetvellerinden ofise henüz blr tanesı gelmemiştir. 

A) Odun karneleri yeşU renklidir. 250 er k.lloluk 4 kuponludur. Bir yaP
rak üstünde kame ve kuponlan numaralıdır. Blrllkler k.arnPlcrl halkn tevzi 
edecek ve gönderdltimlz cet vcllert arkasındaki talimata tevflkan doldurtup 
tasdik edecek ve iki nüsha olıı.raıt ofise gönderecektir 

Ofis blrllklerden gelecelt bu cetveller üzerine o blrllklere en yakın dop
lara gönderecek ve tev-zlatın taı1h ve miktarı gazetelerle l!An edllecekUr. 

Kame sahipleri bU tlAn üzerine o depolara gidecek ve parasını verip 
odunlarını alacaklardır. 

Ofisin odun flatları: 
Kestıın.ı., Kesilmem~ 

Meşe beher çekisi 9,50 K1ll114 8,90 Kuruş 
Oilrgen beher çekisi 8,50 Kuruı 7,90 Kuruş 
Kestane beher çeklsi 7,50 KUI'Uf 6,90 Kur~ 

Bl Ofisin odun kömürü karneler! kırmızı renklldlr. 150 er kiloluk 4 ku· 
ponludur. Bunlar hakkında. da. odunlar gibi muamele yapılacaktır. 

Otlııln kömtır flatlal'ı: 

ı Kilosu 
E.sk1 Bulgar kömürll 10,50 Kuruş 
Yeni meşe Bulgar kömürll 14,00 Kuruş 
Yeril kömür 12,00 Kuruş 

2 - BlrUklerin karneleri müstahak olanlara acele dağıtmalan, mllfre... 
zamanda doğruca Ofise göndermeleri, blrllklerln dat cetveııerını en tısa 

ellerinde mevcut karneleri bir kaç kupona ayırmak suretlle daha çok al!cye 
odun ve kömür vermeleri müreccahtır. Bu tevzlattansonra ikinci tertıp kar
neler gönderUeceğlnden, halk noksanlarını sonra da 11tmaı edebilecektir. 
Halkımızın mahalle birliklerine müracaatla kameıerlnl ofisçe gazete ııe ya
pılacak UAn üzerine kendllerlne alt günlerde ve gösterilecek depolardan 
parasını verip bllve21n odun ve kömllrlerlnl aımahdır. 

ı - Birlikler akasında talimatı yazılı detvellerln blrlncı hanesine kar
ne verece~ a.llenln sıra numarasını, dörde münkasem lklnci hanesine ku
pon numarasını, üçüncü h'Al1eye karne numarasını, bc~lnci haneye karne 
alan ailenin kaJdığı han• numarasını yazacaktır 

4 - Memurin 1eooır;ratıflne dahU olanlar ~dun ve kömür almak için 
mezkQr koope.raut• m acant edeceklerdir 

..... p11uı Mahrukat O!ist .... ft • 

~ - ....,~ır Telefon N lofll.)ır çarşısı yanında Makulynn hanında 
3 üncll 1t•t • o. 21329 dur. (1510) 

ızmir Defterdarhğından: 
Şerif zade Malunud b Mllr 18250 lira 9 ku un yeni şu eye ı Emlak satı., bedelındcn mevcut 

Ced ı tekli ?'Uf umum borcunun temini tahslll için hazineye blrlncl dere-
ıc!~da k4tbulunan İzmlrde Kasap Hızır mahallesinin Allpaşa ve Utücüler 

~~ 24/1-2 67 n 248 kütük, 310 ada, 28 parsel sayıda mukayyet (77,70,Sl,03, 
deiı avlu ' . . 69, 71, 18, 20.kapı numaraları ve 24000 lira kaymetı muknyyc
kanunu h~~.d_ükkAnlara müstenit ~liyiik Leblebici oğlu Haııı t:ıhslll emval 

TaU -umlerlne tevfikan 21 gun müddetle müzayedeye çıkarılnışıiır 
racaatıaPlerın 7/12/942 tarUılnde saat 14 de İzmir vllftyet ldare heyetine ~ü-

n~~~~ <~ 

Türkiye iş BBnkası 
Küçük Cari Hesaplar 

1943 İKRAMiYE PLANI 
KF.ŞİDELER: 1 Şubat, 3 Mayıs, 2 Ağustos, 1 İkinciteşrin 

tarihlerinde yapılır. 

~---- '1943 ikramiyelerİ---
1 adet 1999 Liralık - 1999- Lira 
1 » 999 ıt 999-
1 » 888 lt - 888-
1 » 777 ıt - 777-
1 ıt 666 ıt 666-
1 ıt 555 » 555-
ı ıt 444 lt 444-

» 
» 
» 
» 

)) 

)) 

2 > 333 » 666- )) 

1 o » 222 ıt c: 2220-:-
30 » 99 » 26~0-' 

» 
)) 

60 lt 44 > - 2640--.: 
250 lt 22 » 5500-

)) 

)) 

334 > 11 ıt 3674- )) 
~-~~~-------------.:.--J Türkiye !ı Bankasına para yatırmakla yalnız para 

blriktirmJş ve faiz alınış olmaz, aynı zamanda talihinizi de 
denemJı olursunuz. 

,,,,,p 


