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Çl~llların ve Japon
ların menşeleri 

Sarı 1açh, penbe renkli 
etrafı tabii ıürmeli parlak 
mavi röıleria birleıtirdikle· 
ri bu ıevimli mahluk ile bir 
koauıma zemini bulmak 
kayruıiyle meıwul ikea tren 
Tunaaıa ıreniı vadfıf ade ala. 
bUdi°a'iae koıuyordu. 

Bu aürat bizi.n kupedc bir 
de cereyan ayandırnıışb. Bu 
cereyıa kadıaıa 1•pka11aı 
Oıtüme fdDıürdü. 

Be11 de o da ııçradılr. 
ikimiz de ıapkıya 1aldırdık. 
Fakat bea daha çe•ik day
raamıı olmalıyım ki · oadaa 
evvel ııpkıyı aldım "' ye· 
rlae koydum. 

Bu bidl1e kadıaı mllıkill 
mevkide buluadurmuıtu.Dıs
aüp yerime oturunca oau 
da obumuı buldum. Göıter
dliim bu tevızüye pek ıo· 
iuk kanlılıkla bir bıı ei· 
meıf •• dudakJ.,, 11111adıa 
pek hafif ıuretto çıkan bir 
"meHi" ile mukabele etmiı· 
li .. 

Artık koauımık fınatı-
Dı elde etmiıtim. 
Yapbiı bu teıekktire bl

yük bir tevazu ile mukabe .. 
le etmek Iiıımdı. Fakat mı
atteeuOf öyle bir tabir bu· 
Jamadım, yalnız : 

- T •ıekküre mahal yok 
madam demekle iktifa et· 
tim. 

- Yok.. madam değil, 
matmazel .. 

Diye cevıp verdi ... 
- Pardon matmazel te· 

ı•kküre mahal yok diye 
tekrarladım. .. 

-----Aukara - Htıkümet, aaoı· 
mal zamaalarıD baılıdıtJ 
1011lerdenberl, kııaaçları ar
tın her neyi müeıHae Ye 
fabrika 11hfpleriadea, kaııaç 
larıaın artııı niıbotiade bir 
veriİ almaf a kırarlaştarmıt 
ve bu hususta bl~ kanun pro• 
jesi baz1rlanmıi• bııfamıı· 
br. Proje pek yakında B. M. 
Mcclfıiae ıevkedilecektir. --o--
Gıda mad fe-

leri için 
lıtanbul - ı.taabul a111ı .. 

taka ticaret müdilrJ6ğQ bııı. 
katara birer te blii göndere. 
rek bu ıeao içinde giyecek 
ve yiyecek maddeleri llıerlıe 
tüccarlarla verilmiı olıa 
avaaılar hakkiad• malOaııt 
iatemiıtir. -----
Kömürden 
Zehirlenmiş 
Jıtaabul - Seyofluadı 

Ytıkaekkılduımd• Lnclk •o· 
kaf ıada otura• ff ıyriyı •dı11 .. 
da bir kadıa odaııuda Y•k
tıtı maaıal köııırlirllıdeı 
zehirleuemlı, Beyof lu hııta. 
nesiae kaldırılmııtır · 

- Öyle fıe kuıur•11na 
Slovence itiraf edip af t•
lep etmeaıı mllıaıdealzi ri. 
ca ıderJm .• 
Gıaç kıı parlak 1röıleriat 

hedefe ablan iki ok rlbl 
ıözlerimo dikti ve ıöılbae .1! 

ıöyle dev•m etti : 
- Affedilecek ~bir ıey 

yok. Fakat her ~eyden ,, .. 
Yel sizin bir boınak olduf u .. 
auı huıuıuadaki k•D••thn .. 
~· isabet var mı? Soai me .. 
raktaa kurtarın. 

- Hayır mıtmııel, zıa
nıaız doğru değildir. ÇBnko 
ben boıaak deiililll1 Tir· 

(ilLtli allliJ 

'!!!!!!!!!~~!!!!!!~!!!!!~~!!!!!!!~~IPirineüzerin 
__. •. Şehir Haberleı-i _ ihtikir yap 

Fiatler tiitüne Ticart iılerimi- t3 bakkal 
göre 145 ku- zin yeni ldaabul - Flat ml,·-···

be b&roıu dla müht 
ruıla 105 ku· ceryanları ••mtlerde kirlaç, muc f 

ruı arasında - o--
Tiltiln piyaaaıı dlla yeal 

laklıaflar ı&ıtermiı •• ak· 
ııma kadar mOstalııiH mem
nun edici bir cereyan al· 
mıştır. 

Şahrlmiıdeki allkadar 
makamlara a-olen re.mi ma • 
IOmata rCSre dii11 akııma 
kad11 6 milyon kilodaa fazla 
Ultlln ıatılmııhr. 

Bu ıuretle rekolteaia beı· 
te biri daha ilk glla m&ı· 
tahsil elinden çıkmıı bulu· 
auyor,! demektir. 

Fiatler dlia ıöyle idi: Ak
hl11rda 125·145 lruruı, Sıa
dırgıda 120·130 kuraı, Tire· 
de 115 kuruı. Ôdemiıte 105 
110 kuruı, SeydiköyOade 
120· 130 kuruı. 
AldıfHrda d&a öjJeyia 

ıaıt oa bire kadar 35000 
balya, ... Sıadırrıda d&a ak· 
ıama kadar 75tK)()() kllo ttl· 
t6a ıataJauıt.r. 

Glvurlı&y mıatıkaıında 
ve Akhisaran bazı yerlerla· 
de bazı mOltahıiller Yerilen 
fiati muvaftk ~örmlyerek 
dlla mal ıatmamıılarclar. 

Piyaıa bav esle hıkiıaf ha· 
liado olduja11claa baıtb da· 
ba mllıbet aetfcoler kayde· 
dilmeal mUmkll11dOr. 
Aıaiı 1ulrarı .. btltlin alıea· 

lar dli11 piya1ayı iıtirlk et-
miılerdir. . 

Y alaız Amerikah firmalar 
mal almamıılaraa da keadi
leri bazı tacirlerle anla11rak 
namlarına milbayıa yapbra· 
caldardır. 

Dr. Fahri Işık 
ls•lr Memleket laaıtaaeıl 

Roatkıa mGtebuaıu 
loatkeD ·n Elelııtrill tetla•lıl 
rapdır. lktnel BarlH Sokak 

U • a 1'fUı.8J'ON. HU 

---o- faıulya, aolaut fıibl mad ı, 
Tlc•ret V eklleti yerdizl letla aabılan IHriad• --

mDaim bir kararla dıı Uca· rollu yaptanmı Ye 13 
retimlıln tam•mını itlaalltçı kallye mıpu•••• ~ 
ve ihracatçı birlikleri evce- ıdllea fiatlerd•• ylkaek 
veıi .. dabiliade teıkilltlaa· rfaç ıattıl&ları tublt el 

ıak liaklarmdı zat.at tilt dırmara ithıllt ve ihracatta 
mllflur. 

devlet koatroltlnO dalaa ... ,. Ba aıada Zt1"laa kap 
le ifr1ıa karar Yermiıtir. da 26·28 aumırada 
Bu bıbiıh etelce •tthınt .: Manıaloila aclıada lalrlll 
olaa adımlar tıktiye edile- yl otuz kil~ merdm•ti . _. 
cektir. Bu maksatla blrlllder ı• kuruıtaa · aatarkn el,. 
harichıde kalmıt ılaracat meıh11t balliaia )'ablaaallt. 
ve ithallt ticaretiadea elaım- " tır. Ayraca İbçlaaa dlllY'••t 
mi1etll ıube\erla blrlilaler t ••H• 1 çuYal bıJ•...., eıe. 
kadroıuaa alıamıları mu•ı· ıb bejday bulourak bd' 
hk ı&rillmBttllr. lua da el ko••-ıtu. 51'! Jl 

111 hakkıada ta .. bata ı•fll' Tlrldyedea alacılrlan mal· 
)ara maıyyın v111talar ••Ja mlıUr. 
miles1111Jerle aJdıraa mem- • · -~ 
leketlete ıablacak olıa mal- Nahiye 
ı..rrn ıatıı ffat •• ıartları Mu••d::rlen• 
evvelemirde birlikler umamı ... 
ki tipleri DCC teıpit eclllmlf 
olacaktır. 

Fiatları teıpft edlJea •• 
eclllmly4a mıllır tek l&ıaal· 
dan mBbaya yapbrıa ilke· . 
lere ıatılac•tı ıamaa allka· 
blar yakarıda yaıalıa la111111· ' 

laran mıvcudiyetlae iti• 
i61tereceklerdlr. Ba•u• ~I· 

: ı 
lifıada •a1d olacak 1abt li 
akftler t11•iple karııla•mı

yacaktır. Her iıt• hlklmet ı ı 
tedbirlerini •ıaml iti•• Hı 

tatbik eden memleketlıria 
ibrıçatçıluıa bu hınuH •• 
llyik oldaio ıhımml1eti at
federek bareketlerial tı•ıim 
edecekleri ta~Udir. 

ö;readliimiıe ıöre tla.r1 
iılerimiıde bu çerçeve dalli· 1

' 

liade dahi yeaı:1eal laldaaf • 11 

lar kaydedileceil kıaıatl i' 

umumidir. 

, -

Artık çeaem ıçalmııh.Ce
Hrctim de artmıştı. Çüakü 
bir kerre kadının kız mı 
kadın mı olduğunu bilme· 
mek yüz6aden hüküm ıüren 
tereddüt bertaraf edilmlı 

kom. b 
- Fakat Harvatçayı ir t 
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Tekrar ıöze bıo1ıdım : 
- Madam demelde ku· 

ıurda bulundurn ıff ıaızı ri· 
ca ederim. Dedim. 

Fakat o Slınoace olarak 
ıu cevabı verdi : 

- Fıınıızca bilmiyorum .. 
Gaıtr.rdiiiniz nezakete mu-

DUZ .. 

- T eweccüb buyuıuyor
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DUi HDDımda ald•D•P ••• 
dınm•dığımı lütfen t11hib 
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:998teneke yai'!Patates nedir ı .. .... •ff ..................................... .... 
bakkal!n ardi- nasıl yetiş- ' !T U R N E D E NI 

yesınde tirilir ? l..!~!Ş~~! ...... ~.2~!~ .... !!J 
bulundu -4- -2s- Ya.san: Gönül Emre 

••tanbu1 - Beyotluada bil· 
yük Parmakkapıda bir etin 
ardiyesinde bir bakkaliye 
miieıaenhıe ait 998 teneke 
ıade r•i 18 çuva1 nçine ve 
dalla bazı yiyecek mıddele
rinıa giıli olarak saklandığı 
fiıl mnrakahe komisyoau 
memarları tırafıadan laaber 
abamıt ve bu ardiyedeki 
mallarJlmDsadere edilerek 
ba mlle11e hakkında taki
bata bıılaamışhr. 

Difer taraftan baıı bık 
kılların da piriDçleri yüksek 
fia~ı Httıkları görillmilı ve 
bu~lar bakkuada da takibata 
uılanmııtır. --o--. 
Arjantin 
Mihverci mi? 
Vaılaıton (•.a) - Rlyo 

de Jaaelr• konferaaııaıa 
açllıııada Üragvıy tarafın· 
daa ileriye ıilrlilen v~ mih· 
verle diplomıtlk mtlaase
betleria keıilmesiai iıtlyea 
liarar ıareti kabul edilecek
tir. Yalaız Bueaoı Ayreıten 
ıefea haberler hayret veri· 
cldlr. Arjantin hariciye na-. 
zırı , bu meseleye k•l'i su
rette mailaaHftir. Birleılk 
cllmubrlyotler Arjantlnle de 1 
ıoa d•kikıda muhrlefetten 
vıı ıeçerek Orugvay t ra- 1 
fıadan yapılın teklifi diğer 
devletlerle birlikte imıahya • 
cajıaı ümit ediyorl11. 
Mekıiko (a.) - Alma• 

ve Jako• elçilik mtaaurlırı 
Amerika topıaklarıada bu· 
luaan Alman ve Jıpoalarıa 
mevkuf oldukları yerlere 
ıaıdeıilmiı•ir .. --o-------
Saat farkları 
jıpODJ'•• Amerikaya harp 

ettifl zaman, Berlhule pazar 
ı&ntl olup Hal 23 idi. Hal· 
bukl Tokyoda gün pazartesi 
ııat da ııbab idi. Demek ki 
Avrupa ııatl1le Japon ıaati 
ara11ada 8 aaathk fark var· 
dır. 

Amerika gaıetelerlae ıöre 
Japoayaaıa Amerika ve la
ıiltere ile harp hali, Japon
ların dedlii ıibi pazartesi 
riaO ıabab 1aat 6 da deiil, 
paıar ıüaü 1aat J 6 dadır. 

Ylae Japonlarıa müttefik· 
lere harp ilaa dtıil aa, Saa 
Fıaaaııkoda &aat 13 ve Ha· 
vay adalarında 10,30 .a göı· 
termlıtir. 

m&baliğı yıpmıdan anlats
yorum... t;Bu genç kadınla 
macerayı iyldcEa iyiye ileı· 
letml9lerı.. Falsat •••••cet•• 
dedikoduya mıydıa verme· 
mek lçiıa hiçbir Jtırde uzun 
müddtt kalmaz, orıdıa cra- ı 
ya dolaıırmıı ... 

-Arka11 ••r-

DJ!ilecek patatHlorla ya· 
murt•dan bilyOlc olanlarını 
ayir1nız Bualaraa her birinin 
üzerinde 3· 4 göı f.kalaeak 
surette uıuoluğuaa munta· 
zam olarak ikiye bölOaOz 
Kesilen yeri bıvaya maruz 
kalıcAk fıurette patate1leri 
yaa yına 11ralıyınız. Keai· 
len yerden patatesin ıuyu 
ıız01aya bışlar. Bunan hiç 
zararı yoktur. iki Hat ıoura 
ıuyun ıızm111 duıur ve rya
ra1a1n üzeri kurumağa bat· 
lar iıto tohumluk patateı 

huerlaumıı domektir, Bunlar 
bir sepete doldurulup t1r-
lıyı gidilir. Her ocatıa bo· 
ııltalmış yanına yııılmıı top· 
rajıadıa iki kürek alaaarak 
ocağı~ içine dö1dlllr. D6ki· 
lea toprak 't&mıek bir ı•· 
kilde bazırl•aır. Her Ulm· 

ılgin iizeılae bir patate1 
oturtulur. 

Patate.ia kesilen -tuafı 
toprağın üzerine oturtulma• 
lıdır. üzc1rine 'reride kalaa 
toprak dökülür. patateıla 

6· 7 11ntimetre fazla derin· 
ilkte fazla dHdlmemeıidir. 
Buaua, için dikerkea topra· 
i•a ••vlyeıile oc•i•• :ıçlade 
tilm1ek araııada 6-7 santi-

metreden fazlı yBkı klik 
kılmımıhdır. 

Patıteı dikildlil umıa 
toprak tavl huluaacaktar. 
Yarıi avaç içinde ııkııhrıl
dığı 11mı11 hamur ~gibi ya
pııık ve ııkı Jralmıyarak 

parmakla r daf ılabilmelidir 
Dikim tımamlaadıktan ıon· 
ra tobrak kAfi derecede 
nemli ite yatmar yaimık 
ihtimalt kuvetli ise :ıulaına• 
ğa ibtiya~ yoktur. i,Patate1· 
ler uıunlağa111 bölünmeden 
dikilecek ise bualırıda ayai 
tarzda fakat e11 çok göı& 
hulunın tarafı üıte ~gelmek 
&zere dikilir. Yum11rtada11 
k6ç0k yumrular bölllnmadea 
dikilir. 

Çfıği uıula için ocak aç· 
mııı ibtiyaç yoktur. Biıibi· 
riaden 40 11atim arabklı 
olarak çıpı ile ve l()-12 
11ntlm derinlikte oluk gibi 
çlziiler açıhr. Çizgi uıulu 

IJiade topratın evelce klriı· 
mı edilmlı olm111 veya sı· 
baala bel ile 35 40 Hatim 
derialiilade · ıBrillerek itle· 
narek hazar lanmıı olmaıı 
llzımdır. Çir2iler içine 25 
45 ıantim aralıkla ve ocak 
usulilnda olduia 2lbi 6· 7 
-•tim derı.Jllrte patate• 

dikilir. P tıteslerin yırım 
veya tım olarak dikilmeıi 

ocak uınlüade . yapılaaıa 
•ynldir. 

-Sona var-

Fakat ıeytan bu ••• Hiç boı 
durur nıu? Ansızın Üzerlerine 
bir motörün 2eldiiini gördüler 

Yok eğer kata ve tali ıi· 
ıe ihanet eder de, mavıf· 
f alr ol•maıııaıı, 11kın kı· 
raya çikıllm dıaıeyiniz, çliD· 
bu toprak siıleri adi kabul 
etmiyecektir. 

Buaua üzerine ıeceDİD kı. 
rao laldarıada bu kOçük, fa· 
k~t ıtılea• harp gemimiz, 
•111 ıiar ve etrafı kollıya. 

Irak boiazdan çıkar, düı· 
fmıa göıDne göri111medea bü· 
i\ia ı•yretiyle çabalayarak 
ilerliyormuı .• 

Birden bire ltlr f ırtıaa 
kopmuı .. 

Dalıalaı &yle kabarmıı, 
r&ıılr alul ıibi öyle ıiddet· 
lenmlı ki ıerlye daamek 
mecburi 1etiade lıalmıı1ar .. 

Fakat kapta•, bllt8a ı•Y· 
ret •• ceıarethıl toph1a· 
ralr: 

- ileri! .• 
Emrini termiı va: 

- V aılfeafa airaada öl· 
mek te vulf•yl T•" yar1y• 
1apmaktar 

Biz bu batıdan iıtlfade 
edemezsek bıık• zamaa 
dü1mıaı yakl•f'Daaıa imkia 
ve ibtimall ali •ar? 

Damlı. 
S&ıü uıatmıyahm ..• Nlba· 

boğızdau çıkmağa muvaffak 
olmuılar ve u11kta hafif 
hafi% ıöılerhai lnrpııtıraa 
dliımaa doaı1ama11aıa ııık· 

• 
DUnyada Neler Oluyor? 

Bulgar kralı ile 
Çocuklarının 

Filnıi •• :. 
-·-

Bulıar kralı ile çocukla· 
rıaın Sofya ci9arıadaki Vra· 
na ıarayında bir ılalllk 
hayatı filme •lınmıotar.·Filim 
1elldlr. Kral çocuklarının 

den çahımaları, tpor yap· 
mılan fC ltüçllk veliaht 
preaı Si111on Tıraonkiai11 
aıkerler ., .. ,•da r•çirdlif 
zamanlar bep fUme alıamıı· 
tır. 

VeJlabtl•, Blı•aılarda• ev· 
vel mevcut b-.ıuad•P ileri 
lfirBlea eıki b&ylk Bulga· 
rlıtaaıa çarı Simeo•an lımi 
Yerllmfıti. Bulgar tarihlae 
göre attın devri denen Çar 
Simeoaun ıımıınada Bal
rariıtan Karıd•niıden he· 
m•• Aclrf1aads HbiUerla• 
ve ce•apbl 'a Akcleaiae •• 

larıoı fuketı.. itler .• 
Hasım iemileri, fntaudaa 

dolayı koylara ııfınmalı 
mecburiyet ve zıraretlade 
kaldıkları içta bizimkiler 
dahca içerilere sokulmak zo· 
runu duymuılar. 

Ve: 
Riıtlla ıüra\leriyla \ta ıtlk· 

lıra doiru ilerlem•i• bıı· 
bışlamıılar .. 

Bir yandan da lorpillerlal 
haurhyoılarmıı . 

Fagat ıeyta• bul. Hiç bot 
durur mu? 

Aaı111n Oıerlerlae hlı mo• 
töru• sreldfil•i ıprmltl•r. 

Yapılacak lki ıe1 ••r· 
mıf .. 

1 - Ya hemen taarru 
etmelr; 

2 - Y ahuı l.ir ke..,. 
çeklllr ıibl 1aparak aetl• 
cıyi beklemek. 

Zeki kaptan lkiaclalDl tu• 

' cih eylemiı .• 
Bereket ki kör cllşma 

motörtl hiç blr şeyin farkı•· 
ela olmıyarak · ıola ıipmıı 
Ye boiHıD yakinlarıaa def 
~ltmlı •• 

Kendiıini tamımtyle em• 
niyette biaıeden vo artık 
kaybedilecek bir zam&DI 
kalmadığn ı aabyaa k9'1k, 
fakat kah ·aman harp ı•ml• 
miz bir şimı•k bııtyle Heri· 
ye atılıyor ve •• - ., . ., .. , . ., -

Yatakta okumak 
zararıımıdır 

Şf mdiye [kadar ıöı clok• 
torl•rı fyatakta okama••• 
ı'rarh olduğunu • ıöylerlırdl 
Şimdi bazı kıyıtlıra : riayet 
etmek ıurotile lyatakta oka· 
mının göılerl yorma1acajl 
aalaıılmııtır. • Buaua içl• 
ev•e1i 'ziyaaın elverlıli ol• 
ması en iyi yaıhk arbJ• 
dikilerek bat BHl'iad• bir 
ıemıiper ~ v•d1etbad• olmab 
fakat okua•• t•Je dlfıa 
ziya)'I kapatmalubr. 

Çok kimseler ıecelell ya• 
takta okumağı :ıeYerler. fa· 
kat bazaları az okuJup uyar• 
lar geceleri ki1ıp okayanlu 
erteıi ııbıh uyam•mıı ilill 
uyurlar. 

I.tanbul ıurla11aa kadu 
uzanıyormuı. 

Kralın kııııın iımi Mırl· 
ya Laizıdır. Filim yakıada 
Sof yada ve bitil• memleket 
.ıaemalanada la.,_ _..., .. 
rllecektir. 



Milli Piyango' Emniyet mü
-----~-..... 

-B•otarafı 1 aci sahifede -
iKiŞER BiN LiRA 

KAZANANLAR 
Sonları 162295 34216 88· 

342, 27684, 99991, 45057, 
84028, 54176, 46074, ve 312· 
87 •ayılı biletler ikiıer bia 
lira kaıanmııtır· 
Sonları 18187, 88188, 42928, 
24129, 92382, 31746, 34736, 
35341, 21359, 76690, 90132. 
89969, 74417, 50259, 54256, 
19045, 96360, 24733, 91333, 
75169, 96866, 43470, 45754, 
02470, 56979, 17175, 99657, 
74276, 49419, 11316 ••yıli 
b11etler biaer lfra k•zanmıı· 
tir. 

·oıCER lKRAMIYFLER 
Sonları 7203, 5391, 7759 

•• 0472 saüılı bütOa biletler 
beıer yilı lira k111nmııl1r· 
dır. 

Soa rakımları 030, 285 
Ye 119 olan biltlia biletler 
ylıer lira. Soa rakamla, ı 
303, 236 ve 900 olıa b6tiin 
biletler ellfşer lira. Soa iki 
rakımı 19 ve 97 olıa b6tüa 
biletler onar lira kazaamıı· 
lard1r . . 
AMORTi KAZANANLAR 

iki Ura amortiyi 8, 1, 3 
ve 4 rakamile aihayetleaea 
bltBa biletler kazımııtır. 

--o--
Memurların 
Servetleri 
Her memurun ıenetini 

bir beyaaaame ile bildire· 
cejial yazmııbk bu kere 
Ankaradan öfrenildiiiae ıö
re mllll müdafaa iıleriade 
tayzif edilmiş memurlarla 
al,kah kim1eler irtikap, lr· 
tiıa •e emniyeti ıoiatimal 
ıibi •uçlardan birini iıliye· 
cek oluua ölüm cezasına 
kadar zidecektir. 

Mihter çelebi 
•• •• gunu 

Ôıümtizdeki pazar günü 
Hılkevi Güzel Sanatlar ko· 
mlteai tarafından saat 17 de 
"MJbter Çelebi,, günü yapı· 
lacııı memnuniyetle haber 
ahamııtır. Mihter Çelebi iİ· 
bi tanınmış iÜıidc bir ıa· 
aıtkirımııı bu konterde 
&'"P muıikiıiain en iÜHI 
P"çılarını çalarken ıörmek 
11aıtsever halkımız içia ka
çırdmımaaı lizım gelr.n bir 
fırnthr. 

dürlüğünde 
--..-.a---

Emni,-l m&dBrtDtthuleld 
ıiyaai adli •• idari kıaı•ıl•· 
r1n teıkillt ve unvanları 
poliı teıkilitı kanuauaa uy
gun olarak ıube [m6d&rlllk
Jeıine tahvil edilmiıtlr.. Si· 
yasi kııım biriaci kıaım adil 
kı11m ikiaci kısım idari !in· 
ıımda Oçilacl ıube olan11· 
tur. Eski kııılP reiıleriai11 
unvıalara ~ıube mBdllrii ol
muıtur. 

------Posta havale
lerinin evlerde 

ödenoıesi 
Seklı liraya kadar olıa 

poıta :telrraf hı•aleleri• 
ikametilblard• adenmeıi 
muımeleaiae iıuıirdede bıı. 
laamııtır. ikımıtğabta ha•a· 
leleria'adıamııl•I ırzaieclıa· 
ler v~recekleri hıvalılere 
,,ikametf ah" kellmeılal ya. 
ıacaklar S kural maaıam 
Brret ödeyeceklerdir. · Ba ı1 
ıimdillk lıtanbııl Ankara 
lzmfrde tatbik edilıcek bl· 
libare dlıer ştblrlerlmlıe 
miktar itibarile daha hlylk 
kıymet ifade ~eden . b .. ·ale
lere teımil edUecektır • --o---
EKMEK 
iSLERi • 

Karne itini 450 kiti yapı· 
yor. Dila akı•m• kadar 
Karataı, Salbıo•• KarııUaa, 
Göztepe •• Göıılyalı kara,. 
leri hııulaamııtır. Baaila de 
KarııyakaaıakUer cloldurula-
yor. 

Valimiz tliln kırt •• fnıa. 
lardıki toplaolP• ftlırlyle 
meıful olmuılardlf. Yeıaf 
direktifler ••rmiştir. ETltrlıa. 
de ekmek ıtok edealerla 
buiüoden itibare• evlerinde 
arııhrmalar yıpıJacakbr. 

K1rtlarla ekmek tevaiiae 
bıılaaıncıya kadar fraaculı 
uıulü devam edecektir. 

Bir beraet 
kararı 

Anıfartalar caddeıiode 140 
aumırada kırtasiyeci Celil 
Ballrıabaıa defter ıatııı ibtl. 
kirı iddlaıındau •ıUye ce. 
zadı ceroyıa edell muhıke. 
ıneıi neticelenerek beraetlae 
karar verilmiıtlr. 

IZMIR V ALILIÖI 
Fiat mürakabe komisyonu 
reisliğinden: 
1-Toprak mabı&lleri ofiıiadea ahaıp liıkkallar va11ta

ıile halkı Htılaa tek tip un ile çavdar uauıu ıatıı fiıtı 
bu defa buğday koruma •ergiıiala kaldırılm111 dola1lıile 
23 karuf ol1rık tesbit ediJmiıtir. 

2-Bu fiattan fazla aatanlar hakkında mUJi koruama ka· 
•••a ahlrlmınca takibat yapılıcıtı ilia olunur. 2'6 

Milli • 
uıyanıro biletlerinizi 

[lllliN· =••••ı (16 2tacl Klan n 

__ YO· 
Mis tahsile ek.' Iran paylaııldı Maaılar ay 
meklik ayd8: deyip · duru- ıında arta 
on~ kiloya yorlarmış! --A•kıara.-Memar(~~ .. 

tahclemleria [mutlan• intlirilcli 
VE .. -

Ankara - Baılla yeni 
koordlaııyoa kararı aeıre· 
dilecektlr. Bu karar haid•J• 
çe•dar, ar,a, mablut •• mı· 
ıır miiıtabıilletiDi llsileDdir· 
mektıdlr. 

Htlkümıt, bılk •• mllli 
mllıfıa ihtiyıçlarıaı karıı· 
l•m•k içia bababıta el lroy• 
muıta; 1941 baıirıaıada ••· 
rllın bf r kararla, Ticaret 
veklleti•• lhumuada ba 
maddelere el koyma ıalihl· ,.u ••rtımıttı. 

Ba lıanr madlala .. mll· 
tılaılll• •lrm•lrlilr lbtl7acı 
için blJBlı •• klçlk beı 
a&foı baııaa ayda 20 kilo 
ve yemeklik lçla da 10 kilo 
baid•J baralıalmııta. 
9taı kilo tutaa ba yıküı 

bir alf aı içla f aıla oldapa• 
daa yarıaki kararla 2Ô kilo 
ekmeklik a1da 10 kiloya 
iaclirlıtir. Bu mitar da tbti· 
yaca lılficlir. 

Y eai karar. aracılara ela, 
16 toad•• aı olmı1aa teıll· 
matta y&ıde S bir llcret ver• 
mektıdir. Bu ücttt 11klclıa 
y8ıde 2 idi. ---

Harkofa doğru 
Loadra, (a.ı) - Ruı cep• 

lı11l•I• merkez keslmiade 
Kirof ve DorokoYa ıebirle· 
riala geri alıadıfıaı bildir· 
dil& t•• bir kaç ıaat ıoara 
Moıkoea rad1oıa fevkıllde 
olarak yıphiı neırlyatta Raı 
kıtalaraa111 mllblm bir Huyi 
merkezi olan Harlrofa 20 
kilometreye kadar yaklaı· 
tıklaranı bilcllrmlıtlr. 

Viıl radyoıa Raılar KJ. 
rımdakl Alma• bıtlırı ara· 
aında paraılHçll iadirmiıler· 
dir. 

Berile radyoıu lıe Siva•· 
topolua batıııDcla ıldcletll 
muharebeler olclutaaa bil· 
diımekle iktifa etmittir. 

Feci bir kaza 
Ôdemiıia Kiraz 11ıhf 10· 

ıinin T ııln köyüı pea S&le1· 
maa oğlu Ali Karak•ya 
hıyvaa otlatta;ı 11racla a.ı •• 
çıkıa bir domuza vurmak 
&zere çifte ile arkı11•daa 
koımata batlamıı, •J•i• kı· 
yarak dltmilı ve çifte ateı 
alarak bat•••• At tarafı•· 
dıa •i•r ımette 1aralaa11U1 
tar. Karıkıyı Ôdemft h11· 
taaeılade tıda•i albaa aba 
mııbr. 

. 

--
Tahran (a.a) -Baıt•kil 

Furaıi bıa Tok70 Berll• 
raclyolaraaın iraa dUUa f yıp• 
takları tahrik edici a"rlyaab 
takbih tlmiıtir. :eu raporlar 
MoıkovaT&"örDımelerlade ira • 
aıa takıimhıı karar verilcll· 
tini iddia etmiılerdlr. Ba 
iddialar mllıakere edilea 
lraaıa biHllallil İDIDCUIDI 
verea maalaıdı blklmlerla• 
ıykırıd1r. 

o 

REFAH 
MESELESi 
ADlrara - Refala ••para 

tahkikata mıcHı•I ı•kli. 
Mecliı ba tılıklkab 1apmalr 
içla beı kitlclea : mlrekkep 
b_lr heyet! teıkil eclecıktlr. 
~abtelit eac611'•D lldm 
16aterirH allkadar olaa iki 
11kl ... kll 1aal bay c .... t 
Kerim •e Saffet Ankaaı 
mabakeme etmek here lalı 
ali divan luualacaktır. 
• --oo.--·-· 
. Bir gemi 
Batırıldı 

V •ılnıto•, (a.a) - laJa. 
ri1• D•11rhtı••• ltir telallil•• 
ı&re bir !Amerika• tleaia
alta11 17 bla toailatolak Wr 
J•poa ticaret ıımialal INltar
auıtır. 

· Almanlara 
•• 2ore 

Berlla(a.a)-Alma• tıbliii 
Teodoıyı yalualır1adı 1Cerç 
yaram adaaıada bava lıaYıt· 

terimiz clGtmaa toblaklan•ı 
top mevıileriai tayıarı mey• 

daalaraaı bombardımaa et• 
mitlerdir. Karaclıab •• 
Azık deaiıiade dllımaa U· 
carıt ıımileri 9'ombalula 
lıııara utrablmııtar. Tap•• 
roı keılmlacle clllıma• topça 
kuvetiaia yardımlle 1eafdea 
b6eam etmlıtlr. Ba tiııltbb 
neticesiz kalmıtbr. 

p_1lacak [hvkall•• 
laakkaallakl 11,.laa 
Mecliıiaia all"•lı ...... 
reriacl• tetkik .... u .. b 
laaalqtır. 

Ll1llaa ay laatı• .. ! 
kıaaaiyet k•p•dıeektir. 

ıaretle ay l»ıı•••• •• 
raa yeni İaialula bel 
•erllecıtl aalaphJ.Or. ---.. ·--
Amerikan 
Tebliii 

- - ' V~llo•,(a.ar- ~ 
a• laaıW1• auubpaaa 
1111 Faliplalerde 9 t ... 
Jıpoa bomba tı1rueel 
alllA koraacla Co,rretMlll 
a-..•••ld uttkama.n 
rai etmlttu. K~ 
w..,.n... m~11 
iklalial ........ . 
1eı1.ı• Ulara · ..,_ 
latllılmlara Olaa ......... 
lutalanam ........ lsa 
laaflftlr. Kuada ...... 
uru fıli7etl batla W 
paca 8maml 111ma • J.._.. 
......... blrlk(e ..... 
••khtllr. &.ierlb .. " 
llpiaU lratalu ..... .. 
JICI pk lltla ...... . 
••• iyi laamrl•••• 
ıert•I c...,.u. I•• • 
tahl1orlar. Dli•r ~ .......... 
wı•lıllecek bir .. , ----··-

- -
Ankara da 
Ekmek iıi 

A•kara ( a.a ) - A 
•allUji yana ...... iti 
Aakarada ekmek •artla 
aıcıjlaı illa etmlıtlr. 

Dota cıpbeıiala ıhaıl ve 
merkez keılmlerlacle mlcla· 
faa muharebeleri cleYam edl- Albn 
yor. Bir karıı bBcam nra· 
ııncla 8 tok ve mtılalm mlk· Baıl• alha piyaıUI 
tarda laırp malıem•f al•k. Wlr: 
Dıımaa 600 atı ••dl. R ... t - 2950 

Lealnarad ceplaetl••• bir Hamit - 2825 
b&cllm blrllilmlz dltımıaıa Aılı - 2775 
20 bolokbanıaı tıbrip at· Hılkılı- 2750 
mittir • 

( Sıılıt ) Kl9eel11de11 alı•ıL. Çonkkap1 Polll "t • .,. .. , 

kartı• lıle, 164 Maıaa Tılatla UDU Jeleloaı ~ 


