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l Memur Maaşlarına Zam am el . Davasına 

1 
Dün Karar Verildi 

loo Liraya Kadar Maaş Alanlara 25, 
loo • 200 Lira Alanlara 2o, Daha Fazla 

Alanlara 15 Lira Zam Yapılacak 

Muhsin Ertuğrul tıe Mecmuanın Mes'ulleri 2 şc-: 
Ay, Peyami Safa i ~e Gazetenin Mes'ulleri 6şar Ar 
Hapse Mahkum Oldular. Bu Cezalar .Tecil Edildi 

Ankara, '1 (TAN) - Maliye VekAleti, ahvali hazıra do. l alanlara da 15 lha zam yapılması takarriil' etmiştir. 
layısiyle her türlü yiyecek ve giyecek fiyatlarının yüksel- Bu hususta Maliye Vekaletince hazırlanmakta olan ka. 
miş olmasını gözöniine alarak, memur maaşlarının artan ih- 000 layihası bugiinlerde Başvekalete gönderilecek ve Ve. 
tiyacı karşılıyabilecek bir hadde çıkarılması imkanlarını killer Heyetinde süratle görüşüldükten sonra meclise ve. 
araştırmış ve bu hususta bazı kararlara vı.rmıştır. Bu zaruri rilecektir. 1 
ihtiyaç maddeleri ile diğer maddelere ait fiyat istatistikleri 
üzerinde yapılan incelemeler neticesinde, devlet memuru o. Öğrendiğimize göre, layiha müst aceliyet karariyle mec-
lup da 100 liraya kadar maaş alanlara 25, 100 liradan 200 lis ruzn.amesine alınacak ve memurların şubat aylıklannm 
liraya kadar maaş alanlara 20, ve 200 liradan yukan maaş bu zamlarla birlikte verilmesine çalışılacaktır. 

\. ... . ....................................................................................... ~ •••••••. .I 

Roosevelt'in 
Mesai• 

Koordinasyon 
Heyetinin 

Yeni Kararları 

Manda ve Sıaırl aran 

Ahm, Satım ve Kesimi 

Miıter Roosevelt'in mesajı harbin 
Akıbeti hakkında bir fikir edinmek 
hususunda aydınlatıcı bir vazife 
görmüş bulunuyor. Şark cephesin
de Sovyet karşı taarruzunun baş
laması nasıl harbin yakın ıeyri ü
t:erinde müess:r olmuşsa, Amerjka
nın harbe girişi de harbin ilerde
ki mukadderatı üzerinde tesir ede
cek bir limil olmu!Jtur. Onun için 
harp 1942 ile birı:ktc bir döntim 
devrine girmiştir. 

Hakkında Bir Takım Dünkü Cf'lsede taraflar okunan kuan dinliyorlar 

Kayitlar Konuluyor "Hamlet., piyesinin temsılın -\-
den doğan karşılıklı hakaret da. N • ı • 

M. Zekeriya SERTEL Ankara, 7 (TAN) - Oerı tıyat vaları, dün birinci aslıye ceza orveçe Bır Amerı·kanın 
larının at'tması üzerine, ziraat ve mahkemesınde karara baitlanmış R oosevelt'in kongreye verdi- koşum ışlerınde kullanılan sıgır tır 

. ği son mesajını okurken hayvanlarının derısınden faydot - ~B..k~ evvela, Şehir Tiyatrosu Taarruz Yen·ı Harp 
~anın gözü önünde bir devin !anılmak üzere kesılmekte oldu- artıstlerınden Talat Artemel ta • . 
~Yanışı canlanıyor. Onun verdi- ğu görülmüştür. Bu dururm, hu. rafından muharrır Peyamı Safa T • 
f~~atı, Amerikan sanayıinin Kırım yarımadasına Sovyetlerin asker çıkarmıya teşebblis ettiJ .. kumetı erkek ve dı~ı manda ve ale~hine ~çılan.~av~ da bu da Daha Yapddı ahsısatı 
~~uısaı kudreti hakkında saydı • leri yer ve Kerç yarımadasındaki vaziyeti gôsterir har1ta sığırların kesılinesmde bazı tah. va ıle bu-leştırılmesı hakkında 

rakamlan okudukdan sonra. C ditler koynuya sevketmıştir. Ya- Peyami Sala tarafından ileri sü- 1 

insanlığın nasıl bir felakete ha - 1 r;ı rın neşredilecek bır koordinas . rülen talebin mahkemece redde- 1 · ı· H G .1 . 
ill'landığını görerek içimiz burku yon kararı manda ve sığırların a- dildiğiru bildirmiş bunu mütea - ngı 12 arp emı en, 
Uyor. lım ve satımını ve kesimini bir kip suçlu ve davacılardan başka s 1 s·· Roosevelt , Şimdilik 

13,5 Milvar Dolar 
Ayrılacağını Bildirdi 

Fakat harbin fildbeti hakkında K y . F· ı · . 1 d takım kayıtlar altına almaktadır. bir diyecekıerı olup olmadığını aat erce uren 
bir fikir edinmek hususunda 1 r 1 m a e ft 1 1 1 p 1 n er e Koordinasyon heyeti, milli korun sormuştur. Geçen celsede bul un. 
Mister Roosevelt'in bu mesajı ay ma kanununun 21 inci maddesi. mıyan Ziyad Ebiızziya müdafaa· Harekatta Bulundu 
dınlatıcı bir vazife görmüş buiu. R K t 1 B • D • ne dayanarak on yaşına kadar sını yapmak üzere mühlet ıste . 
nuyor. çünkü iki buçuk senelik U 5 1 a arı 1 r en iZ <10 yaş dahil, erkek manda ve sı miş. fakat dosyada yazılı ınüda . 
haibin bütün dünyaya öğrettiği ğır ~üt ve koşum hayvanlariyle J Caası bulunduğu için mahkemt! bu 
basit hakikat şudur: Bu harp bü ç k 1 d M h b • sekiz yaşına kadar (8 yaş dahıl) talebi de reddetmiştir. 
)'\ik sanayie dayanan bir makine 1 arı 1 U a re es 1 manda ve sığırların kasaplık o!a. ~ Sonu. Sa: 2: Sü· ~ 
harbidir. Almanyanın iki buçuk rak alınıp kesilmesini menetmek ____ · -o----
fıldanberi biribirini kovalıyan tedir. Erkek genç kara sığırların 

laferleri ancak büyük Alınan sa· Berlin, Öpatoıria'ya 1 Amerikan Zırhlısınm kesilmesinin yasak edilmesıyle 
tı.ayünin istihsal kudreti ve Al • geniş zirai bil istihsale başlandı. 
rnan harp makinesinin modern Ç k R I 1 h B tt "' o·., · · ğı bir sırada çift ve koşum hay -
teçhizata sahip olmasiyle izah e- 1 an us arın m a a ıgı, ıgerının vanlarının azalması önlenmekte, 
dilebilir. Almanya şimdiye ka - Ed.ıd· v. • B·ıd· . y 1 d v s .. 1 . dişi genç manda ve ineklerın ke. 
dar her yerde tayyare üstünlüğü, 1 ıgım 1 ırıyor ara an ıgı oy emyor silmesinin men'iyle de memlekc-
tank iıstünlüğü. makine üstünlü· tın damızlık hayvanlarının azal -
ğü, motörize nakil vasıtaıarı iıs- M •1 , c· masınm ve süt istihsalinin eksi. 

T oros ·Trenleri 
H~ftada lkiy~ 

1 nC:liri~iy or 
tünıuğü ne harbi kazanmıştır. Körfezde Mücadele anı anın ıvarı mesinin önüne geçilmektedir. 
A.hnanyanın bütün hedefi de düş· ~ Sonu: Sa: 2: Sil: '1 s·ırke.c"ı Ba' n,·ı~osunda rnanıarının harp sanayiini kötu- Devam Ediyor Yine Bombalandı ,, 
ti.inııeştirmek, münakale yolları- Berlin 7 (A.A.) - Alman or- ri'/LIPIN LER,DE: ,··-·-· .................. ---·, Bazı Seferler Kaldırildı 
~ kapam'.11_c, bu ~~etle onların dulan b~şkumandanlığının teb • i .. 

arp kabılıyetlerını kır_m_ ak ol - ıı·ğı". Kırımda Öpatoria'da harp Vaşin~"'n, 7 (A.A.) - Harbiye 1 Yen•ı Amer•ıka Ankara 7 (AA) Bazı zaru-
rnuşıur. G:çen kış t~.gıliz adala- gemilerinin himayesinde karaya Na'Llrlığ1:n"';n çarşamba günkü teb retler dol~yısıyle .Toros ·sürat 'ka-
~a yaptıgı hava hucumlarınm ık ıl d.. k etl · • 1 .•. d F'l' · h · . b.. .. 1 El • • G ı• tarlan seferlerı"nm· haftanın iki hedef" I T h . er- ç ar an uşman uvv erı anı ıgın e, ı ıpın cep esının utun l!!.1$1 e ıyor .. .. . .. 
k l ı . ngt ız Th sanryı m l bir manevra ile evden eve yapı. boyunca şiddetli bir muharebe • 3 gunu~e inhısar ettırılmesıne ka· 
r:z ~rı ve ~gı ız h ~a~ ~ ~ · lan muannidane bir muharebe ne nin tekrar başladığı, burada düş rar verilmıştir . Bu sebeple Hay ; 
\reub ur. tŞa~ cepl esın ~ ~ ;n ticesinde yok edilmişlerdir. Feo. man tayyareleriyle düşman kıta darpaşadan ve Ankaradan çar · 
tn k ~~ez .. a~za a~. ı~ga :n -dosyanın cenubu garbisinde ka - Jarının müdafaa kuvvetlerini de. Steinhart Ankaraya şamba günleri Suriye ıstıl<ameti. 
,.;~ hıs eyışının .. s~ ~ ovr :· raya çıkan lan küçük bir kuvvet vamlı bir bombardımana marın ne ve Meydanı ek bez hudut ıstas. 
i~' Barp skanay:: k d~ .eb~~. - Rumen teşekkülleri tarafından tuttukları söylenmektedir Mani Sefir Tayin Edildi yonundan cuma ve Ankaradan cu 
AJ.J:. una ar~~ . Alen ısı rdutun ağır zayiata uğratılmıştır. la körfezinin ag"zındaki C~rregi martesi gunleri Haydarpaşa ısti. 
Cl,l yrupalı sanba!ıınhı l mat~ o_ usu Stuka bombardıman ve av tay. dar istihkamlarına ve körfezin c:l Vaşington, '1 (A.A.) - Bir- kametine 'hareket eden Toros k:a-
çuı ça şır ır a e ge ırmış, ve 1 . d ·· kk Al t s leşik Amerikanın Sovyetleı tarlariyle bu katarlara tskende • 

h . tih ı· . rtt h yare erın en mure ep man e malinde.ki Batoan yarımadasına s· u·· 1 • . St . h t w.ı , 8;l'P ıs sa ını a ırmıya e em şekkülleri Kırımda karaya çıka _ .. .. .. ır gı e çısı em ar , n a«' rundan karşılık olarak <:uma gün. 
tniyet vermiştir. 

1 
S t k etl . 1 b salı gunu yapılan Japon hucumu Murray'in yerine Türkiye el. leri tskenderundan ve perşembe 

Londra, 7 (A.A.) - Amirallik Vaşington, 7 CA.A.) - M. Roo-
ve hava nezareti tebliği: sevelt, harp zamanına ait i lk büt 

İngiliz donanması, İngiliz hava .çe, mesajını şongreye okumuştur. 
kuvvetleriyle müşterek bir hare. M. Roosevelt. demiştir ki: 
ket esnasında düşman gemılerı • "H;Sya~ tarz;ımızı muhafazı:ı ı~in 
nin yolunu kesmek üzere 6 Son- ödiyeceğimiz baha ne olursa ol. 
kanun gecesi Noı-Veç safüline bır sun, bunu ödem1ye azmetm!Ş bu· 
taarruz yapmıştır. Hafif ' denız lunuyoruz. Tahinin ediyorum' ki, 
kuvvetleri, Bergen ile TronOhein harp masrafiarıiıın yekfuıu, 1~43 
arasında" Helle 'Fiotuna girmişler mali se11esi için takriben 56 mil
dir: Bu kuvvetler, sahil yakinin· yar dolara. ayda 5 milyar dolar. 
de birkaç saat dolaşarak iç ka . dan fazlaya baliğ olacaktır. İçin• 

12if* Sonu; Sa: 2; Sü: '1 11fj» Sonq: Sa: 2: Sü: 2 

. l 
Vurguncu ile Vurguncunun Kurbanı 

Gazetw rde kısaltılmışını okudum: Arkada. 
şıyle gezmiye gitmek ıstiyen gıyım kuşam 

yoksulu bir lt'adtn, herkesten aşağı kalmamak 
tçin süslü bir maıttoya ihtıyacı olduğunu görmüş; l

;R E F IK 
HALiD 

' KARAY _ düşünmüş, taşınmış, çaresinı bulmuş: Bir çarşı 
-----.ı hamamına gitmış; hem yıkanmış. hem de çıkar. 
ken, gozune kestirdıği bir mantoyu sırtl.ayıp dışarıya fırlaywer. 
mış! Bu mantonun yakasında. onimde. cep hızalarmda veya etek 
kenarlarında herhalde bir yerınde. şüphesız lu. bırkaç kürk kır· 
pıntısı vardı; belkı hasbaya yakışmıştı da ... fakat gıttı ğı gazıno, 
caz veya sazda . kapı açıldıkça her yenı gırenın mantosunu aşır. 

rı an ov-re uvv . erıy e u na 45 bomba tayyaresi iştirak et. çiliğine tayin edilmiştir. Her .Tiinleri Tqprakkaleden harekete. 
kuvvetlerın Karadenızle muvasa. . t' M·" d f k t 1 k h "ki d. 1 t ha l Bi ı j\.ı e-
la yollarına muvaffakıyetle taar. mış ır. u a. aa ı a arı a r~ • ı ıp oma ' en r eş den k4itarlar 14/1/ 932 taihinden \ 

Amerika harbe girince bir • ruz etmişlerdir. man ve 1!1etın mukavemetlerıne Amerika'da bulunmaktadn·. itibaren işlemiyecektir. 
denbire bu müvazenenin ~ Sonu; Sa: 2: SO: 3 !devam edıyorlar. l lar. ~ ~nnu c:;ıı · ı· Sil· 4 1 

** 
dıği Bayan, yahut arkasına düşen polıs olduğu kaygusıyle . aca
bfl içi rahat etti mi? Sanmam! 

~ Sonunda, her eğlence gıbi bu eğlence de bıtıyor: hem de her 
tcıı;la tıazırlanılmış eğlencelerde olduğu gıbı bıraz tatsızc~sına, 
beklenilenden aşağı ,derecede, bir bayat kmk.Lğıyle • Eve donüş. 
v;cdan azabı. cez:a korkusu korkunç bır sabah1ayış ... Kadın daya. 

tnüttefikler lehine değiştiği gö· n.7ı:1 ~ Sonu; Sa: 2; Sü: 6 ı-=· .. ·· .. ·-·~~":_":_-:_-:_":_':_':_':_-::_ .. :••:n:•w:::::·,..___;~------------
l 

namıyor. yine hamamın yolunu tutuyor: Zorla. habersızce eğretı 
aldığl mantoyu usulcactk yerıne bırakacak kurtulacak! Fakat 

1 _ calmak ışını güzelce başaran zavallı . gen vermekte ustalık, ye-
terlik gösteremıyor: yakalanıyor ve . anlaşılan hafifletıci sebep. 
ler bulunarak . bır ay hapıs cezasına çarpılıyor Son pişmanlık 
I.ıyda vermez, derler, doğru ın11ş... Oyle olmakla beraber yine 
dl dun. 

liilüyor. Çünkü Roosevelt 1942 
senesi içinde Amerikanın 60,000 
tayyare 45,000 tank ve 10 milyon 
ton gemi yapacağını, 1943 de de 
bu istihsalin bir misli artacağını 
haber veriyor. Bu Amerikan is · 
lilısaline, İngiltere ve Sovyet sa
tıayünin de faaliyetini eklemek 
laiımdır. İngiliz fabrikaları şim
di ayda 1800-2000 tayyare yap · 
llıaktadırlar. 1942 yılı içinde 30 

n bin tank yapacaklarını bildiriyor 
lar. Dominyonların ve Sovyetle
rin istihsal miktarı da buna ek
lenirse, Demokrasilerin ne kadar 
8Üratle makineleşmekte oldukla

e 

Acıdım amma ceza görmesinı de eldek.ı kanunlar bakımm • 
.ı .. n haklı buldum. Kanun - değil bu kabılden gösterış uğuruna 
i~lenen bırsızlıklan • sıska çocuğuna süt. hasta anasına ilaç para. 
~1 bulmak için ışlenen suçları bile cezalandıracak şekılde yapıl 
mıştır. Benim burada dikkatıme çarpan nokta başkadır O kadın. 
cağm mantosuz bırakmrya s_7b_~P olan vurguncular~a? d~ bır ay 
hapis cezasına uğrayanlan goruyor~. Anlattığım hikaye ile bun
lar arasında bir kıyaslama, btr karşılaştırma yapılınca vurgun. 
culuk cezalarının en aşağı altı aydan başlaması lazımgelir Kanun 
bun:ı göre düzene sokulmalıdır ki. bır gün manto çalıp ertesı ~iı. 
mi geri getiren vurguncu kurbanı sezgı~ız fakat pısm~nlık duy. 
gusunu kaybetmemiş bır kadınla tepemızde akbaba ~ıhı dık ı lıp 
dermansız vücutlerı didiklemeyı tş edınmıs v1cdansız ve \•tcdan 

rı daha kolay anlaşılır. 
Fakat makıne yapmak kafi de

ITTl, bu makineyi kullanacak in · 
sanlara ihtiyaç vardır. 

Mister Roosevelt bu suale de 
~ap veriyor: 

~ 

l:ifj'" Sonu;~: ~;'!'SU: 4 
Filipin takım adalarının. cenubun daki d eniz muhattbeslne fşth-alc etttiti, bildirilen ~'New Mexleo,. imnlndeki Amerika• zırhlısı l azapsız mahlUklar arasındaki farkı sayın mahkemelerimiz da 'ıa 

iyi belirtmek fırsatını bulabilsinler! 
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Tramvaylar , Bir Ekmeğin Ağırlığ• Bir Okul 
Dün lıledi 750 Gram Olacak Boıaffıldı BÖYLE YAZMlfLAR: No. 48 Yazma: JIBR'MP:T ABC1'1 .....__. (A.A.) - "Kerç,. -,anmadaıa 

Genç Jdadm araraı. .. BeJBI soıa- c!Yorda... Omm ll:rab mnrJan Kardan Yürümek Dün y aDt Denize Doğru =~ı:.r= ....:1.!1.:,, ba 

GULEn.GözLER ffiilfı .. füe~i 
Aomen 

BOYLE Yat:ıHo~l~r. la%ılcıhılır. 

laaJw- Kim alabilir1 Kendi Jamine ,. batıra sözler altmda .ıunt:ror. Bir rada bulmwı kuvvetlerin ldll1I b 
ınlmq bir mektubu baqi aiçaim eli "'t •ös. 111km. dommıı, sörmeda Daha Gü~lecti 75 Santim Kaymıc nakll:re ta:r,areteri.,ıe tahlll'e etmiltiJI 
ne cesaretle açab lir? bakan iki söz.. Hep karpanıda sö- '3' 'S' Nüfu• la y rl le EL--L Mikt 'S' 

Kendinde iıyan etmelr. baiırmak, runme:ren ba,ale baln:ror .• Her bal- Karlarm temlslemwtne cltln ele fJe- 5 pna 818Ce 11111.. 1 anftlft Betfktq biriacl erkek orta okula BÖYLE YAZILABILIR: 
bitin blzmetcileri, af&)dan. batta e- de o ba:nl eok korkancm; fula el- 'nDl edilmiıtir. Tramn:r hatlan tama- • • I • blnumm 75 ıwıtlm kadar clenlze (A.A.) - "'Kerç" nnmatt.. ol 
fendileri, banımtan bile tahkir etmek :rah. fazla ıofukta. Çflnkil ona bakan men açıldılı için her tarafa eefeder Tesbiti itR Teffu1der Devam Eclyor dolna kQclıiı s6rillmlltlr. Din tıst- iu sibi Sov-,etleriD eline seçmıw 
dlr'eti, kuTTeti biwdi.,or. sösler, bili •:mi dehtetle acıhr .. Bil- yapılab!lmlıtir. Yalmz karlar nmvay U makamlara maUlmat verilmil ve o- Alman kumandanhlı baracla bul 

- Acaba Suavi mi açtı? Ba bakin Yİir sfbl idi.. "Çddın-,or ma)"llJD1,, makinelerini kısmen bosclala lı;ln Yeni ekmek narbmm dtln ubahtan meihı karne de dalıtılmuı sftntlnden kul binamun tehlikeli durama anlatıl- kuvvetlerin bü:rfik kısmnu tapt 
kendismde nasıl sörebild 1 Acaba ut- Genç kadın sklerini atattara:ror- normal sementardald bcJar araba it- itibaren tatbikine secDmlt. ekmek :tibarea elnnekler 750 sram olarak pi- mııtJr. Beledi" fen itleri mUdftrlU- :rareleriyle bo1&ltmı1tır. 
vi Cenap ba mektupta nelerden ~ Her tarafta ayni lklerl Ne tarafa letilememlttlr. Yahus Bebek battı 15,5, francala 25,5 kurut tlserlndm 1irllecek ve lrilciikJere ba ekmelin iti ba binada talebeJe den verlHp BÖYLE YAZMlfLAR: 
1edi:rorda? ... Ya fazla Deri sltti JSe1 hakta •:mi donmut. camlqmıt auar- benls tamamen acıtamaımttır. Dtln atJbmttır. Ekmek datrtma lt1n1n nr- clktte biri 'ftl"ilecektlr Maamafib ba verilml,ec:eiiDI incel..,ecek ve netlceYi Düıılril "Son Telsr f tan _ 
Kemal b6yle bir ıe:r :raP&mU ... He- larm abit balap... bavamn eok "2Dal&ntUI tlserine br- ne ile :rapılman :rolundakl çalışma- namlar kesin olank kararl&llJUI ol- beledi:re:re bilcllrec:ektir. Bir çok tale- meiUı kanı ·1 t : "ltiDID tuuı:iml 
le Jlili4e •• İmklnu:ıl. Jlelki Behiye, - Annemi. Annem_ lar cevtemlı. 10bklar, caddeler n. lara din de devam edilmiıtlr. ötret- ~P baın cletitiklllder :rapılmuı " be ftlilerl biDaDm bir hafta önce 11- h nawıdak~ ı ~ !.~ ra devam 0 net_. fVet. her halde o.. Cilııkii ilk Batıracak.. Bir SoCak -ıı.: "'--- br ft camarla kan,ılr bir hal ahmt- menlerden baeka ilse son muf tale- mikdarlarm arttmlmau mahtmıel kılma tehlikesi söaterditinJ Maarif a:ıktadır ı ca 11 a a 
uloaa o sardi. Doktoran cotkaa ve- a•u& ~&J<ra• .. ba :rtlzclm IOlraklarda :rtlrtlnmesl besi de kame ,azma işinde çalqtı- söriilmektecllr miidürlilttine bı1dirmlılerdir Maarif . 
da Ahneaini o sôrdfi .. lbtJmaı fÜP- ~-t·· Kotmak. s:m:rı balmak, onan daha r!:raele dçletmltttr. Beledl.,e yer nlınqtır. Bu iı Cumartesi cüntlne ka- • müdfirliitil mimari olaılan denize ba- "Elmıeihı pasla ile dairtdma 
helendı. .. Mektuba balda ve actı ... no ~'!:~ .!:::!· F-ı::_~.:O:: yer karlan bldırtma itine devam et- dar bitirilecektir. Karneler doldu- Fırmcılar cemi.,eti rcan "' tehrin Jran amıflarmı botaJtmıı, caddeye Da· nfn dmeltllmeai için çalıplmaktadır 
Fesat 78rekti kadml... Ne yapmab7 b unm . 1

- ran ,_.._ mittir. Fabt eldelr:f TUJtalarla her raJclaktan aonra derhal evlere daiıtı- tanmmıı fınncılan dün belecll,.e tk- kan 1m1flan mldetmittir 
Saba Fatma açmıı olmaıml Belki f _ ~~mda ~dal eridi. Yine ~ltaia -,erde ayni fil ,apmak mtlmldbı olma- lacak ve Aııbradan emir sellr selmez tıaat mfidürlBlfinde toplanmıtlar n • NOT - Elnnek daiıtJlmaamda ka 
Çihıkti Bebi,., okumu$ olsa muhakkak çok~ •.. Kllerı, •:raklan bu slbi. Kal- dıimdaıı JeçeD tabi •e diier ta•rt- ekmeiin kame ile Yerilmesine batla- ekmek danama baklanda mlcllrlükt.,, Denlzyolanna Yeni ne tabiri kullanıh:ror. Buna cleft 
Jilziinden ft78 dlmlelerinden anlaıı- b~ coiaünii delmek. fırlamak ister si- larm Açtıiı brh atar :ra:ra 1'0lcala- aacaktır Anbraclan verilen ve vfll- cllrektif almıılardır Toplantıda ek- denilmesi iıtenılmiyoraa, pek dz 
hrdı. Saawniıı baıtncle de bir fevka- ~ kuvve::: darbe1:: ~r- Soa na llttlnll ba11111 Dlatmlltır. yete bildtrilen maltmata s&re kanıe mekleriD 750 sram .olarak pi,lrilmeaı, Müdür Tavin Edileli "puıla,, kelimesini kullanabiliriz. 
lldelik Yok.- Sa bal4e: Fatma aldı! ır ~ e ~ ..... u. O lll'll• uullinlln tatbildndea aonra bedenen fmnlarm karneleri kontrol etmeleri • • ten "ekmek pualasaı,, bizde pek 
Okamalı: bilmez ki. .. Her halde. lü- da bar inilti, bir hırıltı.. Yatakta Wr Dlln kana Hbep olduh ban hac11- cal ---•-r ıırfü•ele 750 ........ bedenen ve ekmek vercekleri bölselerin a:rırt Denlı::rollan amam miidflrldltlne zamaııdanberf mevcut bir tabirdir. 

bir klirt c11ye taqtu A _ hareket •• Hata nef• alamr:ror. leler obmııtar. h arada Boataııcıda ı......- •- •·-.. . V bl 
samns a ' ca Kotta, balta babc:t)1 QaDdı. eh.. y blmda bi kö ldln c;al111111)'alllardan bii.,Uklere 375 sram edilmesi itleri konaşalma,tar. Ba top Emekli deniz albayı Halıl eh ta-
ba 10nam md Ha:rır bayul. • .ıtur- _ Ne :raPl&kl r z=~ ha r tLı q=ı ve 7 ,aıından küçük çocuklara da lantıcla vanlan sona~ seç vakit •ali:re -,in edilmiıtir. Deniz:rollan amam 
cal~~b-~-~I h - Bir lineL. kerkea a:raklan ~-~e :C,:. ~ 187,S sram elnnek verUecekt.lr. Ek- bllctirilmlıtlr. miidllril tbrahim Kemal Bayboruun 

·-.., - ....._. motta&,, ae • ...-.. Miinabllt Veklletfnde batka bir va-
eenemlikl Saliha kutadaıı '*8rttıb •ampat"a yerdeki bular~ a:ratı ka:rarak dfit- slfe:re setirileceif ııa:rlenmektedir. 

Koordinasyon Hey 
tinin Yeni Karar llerdi•eaıert biwwwwa .... kal- matıı... •llftir. llahtelü ,..ıerı bat1anan ve Tar·ıht Türk. Mus·ıkis·r- Kasa pi ar N ar hın 

bi mbterib detiL.. Bir tikli kCIMll - Alnm.. Bfru cabak.. Balama -,ara1nan Zebra Nflmaae butahanni- Macariıtanla Ticaretimiz tHr HQıar&ı 
kıen41Di ikna edemi:rordL balbıe.. Çok fena.. Acaba doktora ca- ne ltalclmlmqtw. • 4 .. •• K rl Arft im 1 ti Ankara, 'I (TAN) - Macar1atanla Karar her De kadar ba :ratlann 

0 mcla butaıım odaanclan drat- iınak aa1.. Oalatada KarabJe IOblmc1a ata- nın UftCU 0ftS81M aSllll S yor aramızda mvcut I 1ı1ay19 iMi tarihli tıDda kalan ba:rvanlanıı bslllmeslııl 
le plı:maaı ile beraber ka.Jbolaa biı' HutabülCI tineJl llastanm .....,_ ra Naibe lmdncle bir kadm puara .... menetml:rona da timdiden 90DI"& 
sölp farketti,. lllİI derisinden çabnrlren Sallha~ te- lıiclerba aJ'lllı 1ra71P a.ı.m1t " baca- Tarihi Türk maaikiıi konnrlmnden ToptaDcl bsaplar ~t mtlrakabe ticaret anlqmuma be...- u.telerde ela ve •ıtırlar raısele ,.erlerde 
a.ı-clh aelli-,e cahtı:rorda. lı kınlmlttır. Neslhe Be:rotla baata- clördüncüıü Salı ırfinü aktamı Be:roi- komi1Yonuna. ba:rvanlann ırtlnlerce Y8Zıh kontenjanm haricinde olarak leml:recek ve mutlaka mez:bıılıalardl 
_ Kim ~p l'atmL. "'lanl .. ..._ . - Korkma,... •• 81m«l pçer_ IBc banelim ltaldınbmlbr. landa Fra~ız to:ratroıunda verilmit- besJenmesl :rüzlinden et fi,atlarmın demir ve çelik mtlbadelesl lehı llla- ve sösterilecek belli kesim ,_ı 

atnP IL~eadil • bir ~ cletllL Hutanm arkuma 1ı1r tir. Komeria ilk laamıpda maruf ma- :rlbelmeal tbım celcllibıl hildir.nlt- car hilkömeti ile hilk1lmetlmlz ara- de keaUbilectktlr. Ba nntle sld 
ille ;;- :rok.._ ltarmhk brl- cok 1'UtlJdar ko)'da)ar. Nuarlan •- KlcDPuarda ecnhanede caltn 17 aUd piri Itrl'nin eserleri çalmmıı ve ler ve narhın arttınlmumı iatemit- smda mutabtlt lı:ahnaralı: notalar te- :rapılacak keaimler lchı ele 6nl~• 

• eee bit, yatakta otmQor. • lalihan bakı- :ratmda Klmlle ardiyede ille bota!- olnmmqtar. Bu esnada :rapılan keman !erdir. Kasaplar her sene ba menim- ati edDmt, ve bu hususta hazırlanan tedbirler alınmaktadır. Bmıdan 
~ .=:r ~":; Gö~,cır- :ror- tırken ~erdeki bular Jlrincı.n ayalı takıim ve Itri'nin earlnaı konserde d baaphk ha:rvanlann aı ıeldliini bir lı:anun llytban tudllı: olunmak ka karar manda ve aıiır cleril4mnJ• o!c bdme S kaJ'IP dlltmlttflr. Klmfle Hueld baa- balananlarm sösterctiklert :rGbelr ar- ve etin pahalı,a mal oldahna ve ba tlzere Meclliıe verilmiştir. alım ve atımı için de ban ka 

aedeaae bir Brkekllk Tammadım. blbbd serme l8tw tabanes!ae blclmlmııtır. sa üzerine tekrar edilmiıtir. ıebepJertn ıöz önilnde tatalmaaı 11:mn T ko:rmaktadır. Ba kayıtlara s&re 
Selmlttl.- cfbi bala:ror. Ya1ıanca shlerde. ..._ Din baslar tamamen cldlc!llfln4en Prosramcla diier masOri beateklr- seldliini ileri .Urmektedlrler Komla- ,.. DIKKA ..,. deriler puar ve p8D&7Jl'larda atı 

Dalla emin olabDmek tein baltaba- clfii bir 1mamn nıbama arar sibi dal- ,apdarc1alıi terlroe R7D almnt. aalar lannın isin da mevcut ve bu ea- :ron bnırfin bn lıteklerl hıceli:recektir. bilecektir. 
lacmm ocluina strdl. •• Bvet """"'- sm. claJsm baln7or.. idaresi don Jldnden petla:ruı bir GO .. nada tambUPI DUrrilntln :rapbfı tak- P:ratlarm bir mflaluo arttınlmuı ş u K A D 1 K o y 
tddalhal anabafua etmeie ealıtı1or; - Hlll dtrl:roreanul 8mna lcln- ... ft tellalerclelı:l boralan tamir et- ılm tambur akordunun bonlmaımdan lbun selse bile, ba bir • .,dan futa 

~.,:'~ :C-c1an-:= =-~~="='== mttılı tlrmlttir. =:c;i beklenen mavaffak~etl söıte- =::~·:: ~':'u!:. ': VAPl:JRLARINAHIÇ Ankara. 7 (TAN) - Bilk8met 

ba JunJtı hlldm.. Al'Ull'a .. t1a ... - Çok 1ıor1mamı • 8Jmdl blns da- Klll1al4o bir olur N · 
tdDI c1aJ'a:ror. Gene kadmm DUU• la ealdn delil mıı · Reda b171e 1ıa- u- -Jlı.J .J:WJS Ko~aer! Ba:ruı Mevhibe tnan& im- tlrecekttr. BAKAN YOK ... JU7 
Jaa lrbk, bareketlerl lmıbk. a,.cwı .. Tamdam - ı..ıı. 8-: u..- .., .. ~-· mrlariyle tereftenclirmltlerdir. m 

Dilan• ra.atr. paJarlara ,_._ ~~- ..._ .. ..,.._.,-.. ~rm:.ı.::.. e:: :== Yeni le11• TeılrNh 

de bnlıuwı ziraat maJdııe ve ~tlerlll 
Din seniı mlk-,uta ltletllmeshd 
hallan banlardan fQdal•mnaunı 
mfıı lçıin baın tedbirler ablsakttacll4 
Yarm nep'edllecek bir koordiıMaa:rcı• 
heyeti karannda lnma clalr but 
kUmler bulunmaktadır. Ba ltu'etle 
nflmtlsclekl :rı1 maldrıeU lltJhaa1 
lqtınlmq olacak ve mflatahailin 

• am1arm blflf wmıtm ..... ,. ... , .... nmrıara.. m111 1rorbnc lann teelrl7le __.. " aıtmc1a ka- Bakla ve Nohuda El Yalanda lıe Ba1•y--
1rterme1• ftri:ror. 0-- ~- 'bir .....,. sidemek icba • bir lan koJ'llJllarclan otan ~erek &lmGt .... 
d..wr. Ql!Ddınlmıt slbi :rwrinde perde sibl JncB... t1r Yine QDl 111~ Nalbant •uta- Konacllftı Söyleniyor Sebrln 1qe ı.ıerlnf •eaıeme1r ı-~ leld clinlboq mafma (Arkaıll var) fam ahın da cAmlt. altında blan -'2 dD :rapılaa tetlıillt bqtlıılmle calıt-
,_=ı......... brainae ellal ıe- bQnalardaa 1ıCr bcı almlt*. Pi:rualarcla fazla mlkclarda balda malarma bqbyacütır. Anbn4an 
dim8 tltndl.. Omm llft.IDll be7as veaohat stoku :rapdlDlfbl'. Ba atokl:ır verilea baberlen slk'e "91 late tel-
tüaııar altında aararan acı renchd v arıunculuk haklaDda ile llerde mpeldllla:ron :rapdm&1DU1 i- kllltmın ....... ml ımanlnl Ahmet 
fub4IDce bir k -:IJ ko kta Kal çln belda ve nolnıda hft6met tara- Kmık'ID ptlrdmeel bt'I olaralr • 
111 a.te cabuk ~~ ta.".. ıi....": Yeni baharlar fmclan -,alanda el konalacalı p1,..aada l'U'lattmlmlfbr x... ltlerWD ,...ı 
uarlarmı baılra taraflara çeviri - BUGVNlrO PBOGILUI Jll'l-,at mlnbbe b1 hlr k ıö:vleomektecltr Ba ha.,_ bakl,. •e iqe tetldlltı •ra1mdan idare ed11e-

l'Ol1ID& Co nohat 1atJ1Janm clardıırmqtar. h- celi bllclirUmektedlr 
~"!" f.H "'"'- ILIO •1111 madclel• lserincSe ftl'pnculak Japıl- tanbaJda mühim stoklar bahmclah · 

Bir .. ...n bab... G...m 11- l::: f:ff:~Ka ~~:: t.Jr4 dıiı ihbar edllmlttir. Bllttln memurlar " :ralan böJselerde ele bir ba:vll bak-
:::.aımı::u: :S:S. ~ar: a.oo lltınJı <PL> ıt.ao • ....._ ba ~~an arattmna:ra sBnderilmlt- la " nohut olclah alaplmaktadır. 
-* ldD cllld3ldılnm tdlttl.;n::- ~= ~ ~ ::!: =-.::!:. tir. us olarak Be:roiluncla cetlt kan- Toptan atıtlarm dannaaı penlumcle 
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Yichy'nin Takip Sicilyaya Hava 
Ettiği Siyaset Akını Sıldaıtı 

SARK CEPHESi Toros Trenleri Haf. Ha1111et Dav__. 
tada ikiye ldcllrlliyor Dün Kaam V•llcl 

tu ICaclalcly ve lcoMIU •hlll•· 
N ltllye11 vapurlara hl9 ltak ... 
yok mudurt 

tan talepleri daha senit bir mDınaı• 
önlenecektir. --------

Halkalı Mekteblnm 
Çıkan yanım 

Vapu,.ıa,.rn plellllnde• va ıet · 
tik. f'akat ıeml11ln tamlz tut•I· 
m.. gemlollllln en eekl anan•· 
!erinden biridir. •una ralmon, 
kar yatdtlı ıOnlerde vapurlamt 
ıavertelerl ıanı.... karla lrtlll 
kaldı. Lod• old•I• 11111..,. va· ,.....n ,.,......... d• taMa ...... 
clolerlo lcapellNl)'I • eksi etnll• 
yorlar G99011 1111 ltlr lodMlu ha• BneDd sin .at ll.20 .. Ha 
vade ;.mlart ktNlt ••• dal... Ziraat mektebinde bir JaDSID cılaılllll 
..... lartklartlli ••onda otUNlt tll'. YetdM-, itfalJe srapa nnsm 

rtne siclerek atetf pnltJemeden 
yoloulerfn )'lalerfne, glalerlM cliiraı6t •e aat Zl,20 c1e döıı:llllllttll 
.. ,...,.k Mytl kml•ra leltop Gece bekçlal Alinin alt bttald f .... ........ •u• NI•• 0 

.... tlere su 7ftfne hemin ..,...,. 
den aonra da b• penoeNlorf laı· 1'9DSllUll 1ıe :rlaclen c*tılı 11111..ı• 
,..... .............. ~ ..... llılDcl .......... lerl a. 

f" IC..._ ,,.,....... ldt• triııimeıı ' ill'DC!'1lfu sonra atee -t--ı 
bakan yok ınlHl•rf rülmilttflr. lladcl A1"IU' ...,... 

dir, Difuca a:riat :roktar • 
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Ziraat Odalarından 
l=I•reııı~ı F aydalanabiliı iz 
Vichynin Siyasetinde r • • • • " 
De.ği~iklik mi? ı Teşkilat genişletilmekle beraber, ziraat seferberliği için her şeyden evvel tohumluk ~ 

Yazruı: M. ANTEN l ıazımdır. Ziraat bölgelerinde çeşitli mahsullerin yetiştirilmesi ve yiyecek maddele- 5 

F mıım hAdlselere sah ~ • rtt ı1 · · •ttik d al akt d 1 
ransanm ın . - '-·--.. ·--- rın a ır ması ıçın zaman gı çe ar m a ır. _ ......... ·-···' ne olacağını, aynı zamanda 

hlüttefiklerin Vichy bükfunetine kar
&ı siyasetlerini değiştirmek üzere bu
lunduklannı gösteren birçok alil.met
ler vardır. 

Fransada Abnan işgal kuvvetlerine 
\re Almanya ile işbirliği yapan Fran
G!zlara kll?'Jl suikast hareketleri de
vanı etmektedir. Evvelki gün Pariste 
tekrar bir bomba patlamıştır. Dahili
ye Nazırı Pucheu'nun sekreteri tren 
Yolunda lilil.sü bulunmu&tur. Harp ve 
tnağlQblyet mesullerl hakkında karar 
'17erecek R!om mahkemesinin reisi is
tila etmlitir. 

Mareşal Petain'n1n geçenlerde Fran 
sı milletine hitaben söyledJği nutuk, 
'li e Fransıtlnn da, Alınan direktltre
rine göre uydunnıyl! çalı~an Parls 
tnatbuatmı da memnun etmemiştir. 
Hür Fransızlar, kendisinin yarı esir 
bir vaziyette bulunduğunu itiraf e
den Mareşal Petain'nln Fransayt i
dare etmiye ve Fransa namına karar
lar almıya sallıhlyeti olmadığını ve 
Mareşalin bütün siyasetinin bir hat 
üzerınde, yani İngilterenin çabuk yı
kılacağı kanaati üzerine istinat etti
ihnl söylemekte beraber ona karşı 
rnutecaviz bir lisan kullanmamakta
dırlar Parls matbuatı, bilhassa meş
hur l\İ. Deat Mare~li, vakit kazanma 
s yaseti takip etmekle ve Avrupada 
Yeni nizamın kurulması için Alınan
Yn ile tam işbirliği yapmıya karar 
vermemekle ve büyük işi geclktır
rnek'J.e itham etmekte ve VJchy hü -
kOmetine karşt tehditler savurmak -
tadır. Bu sözler, Churclıill'in Kanada 
ParlAmentosundakl nutkunda Alman
Yanm günün birinde Vichy hükfune
t nl devireceği hakkındaki sözlerini 
hatırlatmaktadır. 

Birkaç Hadise 
Son günlerde müttefiklerin VJchy 

hükOmetine karşı vaziyetlerinde de 
bir değfalltllk olduğu görülmektedir. 
Amerika Hnrlclye Nazırı Hull, St. 
Pi~rre ve Mfquelon adalarının Hür 
Fransız kuvveUerl tarafmdnn işgali
nin Amerika hükômeti tarafından 
hoş glirülmedfğini ihsas etmiştir. Ti
ınes gazetesinin şu ya:ust da bu ba
kıtndan pyanı dikkat görünmekte -
dir: °'Hitlerin Akdeniz plAnlan, VJ -
chy•nın mDıvere iltihak etmemesi ve 
Alman kuvvetlerinin Fransız toprak
lanndan geçmesine izin vermemesi 
netıeesı suya düşmüştür. Mareşal Pe
taın geçen gllnkü nutkunu, ffitlerin 
Viclıy hQkQmetini devirmek niyetin
de olduğunu bilerek ve HiUeri isti
fade etmek istediği bahanelerden 
tnahruın bırakmak maksadlyle söyle
tnıutır. 

Londra kaynaklarmdan gelen ha
berıere g5re: Almanya Vichy hükO
tnetinden kendisine Fransız donan
tnnsıru katı olarak istemiş, Vichy hü
keımeti bu teklifi reddetmiştir. Fran
sız donanması olmaksıztn mihverin 
Akdenizde hAkimiyet tesis etmeleri 
hnkAnsrz olduğu gibi, bütün ŞimaU 
J\.fıikayı kaybetmeleri de muhakkak 
II!bidlr. Alınan slyasl mahfilleri, Fran 
sa ile kBtl hesap görülmesinin zama
nı geldiği :fikrindedirler. 

Btıttın bu hldiseler, .Mareşal Pe -
tn1n•n1n Alman muvaffakıyetine iti
tnadau kaybettiğini ve mağlQp Fran
!atıın hl\lı çok mühim olan kuvvetini 
daha iyi hissetmiye başladığı mlina
ııtna alınmaktadır. Petain'nln bu mu
kavemeti karşısmda Almanynnm 
Fransayı zorlaması ihtimali olduğu 
Cibt. Fransız esirlerinin mUhlm bir 
kısmını serbest bıralanak vaadiyle 
Pctaın•ı kazanmıya çalışması da müm 
ktin gllrQnmektcdir, 

Roosevelt'in Mesaiı 

ziraat Vekili Muhlis Erkmen, 
yurt içinde bir ınceleme gezi

ı;fne çıkarak İzmire gitti. Ve bura
da tetkikler yaptıktan sonra Anka
raya dondü. İzmir bölgesi bizim 
bildiğimize göre senede 40-45 bin 
ton buğday, 40 - 45 bın ton arpa, 
ve yazlıklardan 1000 - 1500 ton su
sam 6 - 11 bin ton arasında patates, 
500 - 600 ton börülce, 400 - 600 ton 
fasulya, 6 - 8 bin ton kadar mısır 
ile 40 - 50 ton mercimek, 1000-12i>O 
ton nohut, 200 - 400 ton bezelye ve 
10 - 12 biQ ton bakla yetiştirir. Bu 
bölgede yazlık ekiliş için büyük ha
zırlıklara lüzum yoktur. Çünkü tütün 
ve pamuk iktısaden buna man:dir. 

r· Yazan: ' 
1 ~Utfi Arif KENBER 1 

Ziraat odası, Bulgaristan ve Polon
ya ile, Almanyadaki ziraat odaları
nın faaliyetlerini tetkik ettirerek 
yeni bir oda projesini Ziraat Veka
letine göndermişti. 

Bu proje üzerinde de durulmadı. 
Bittabi (İstanbul ziraat odaııı) da 
yalnız (adı) kalan hareketsiz bir 
kuruluş vaziyetine düştü. 

** Sayın Vekil, İzntirde beyanatta bu- 1 Zira'at seferberliği için ne er 
lunarak ikl önemli mevzu üzerinde 
çalışmaların arttırılmasına, ihtiyaç düşünülüyor ve nelerin yapıl
bulunduğunu ileri ısürmüşttir Biri, ması tasarlanmıştır?. Bunları bil
pulluk ve yedek parçalariyle saban, miyoruz. Halbuki bizce, teşkiHitı 
uç demiri imallnin çoğaltılması. Di- kuvvetlendirebilmek. müstahsili teş
ğeri de bu yıl yazlık mahsullerin ve ci etmek için tecrübe görmütı, akh 
bilhassa patates ekilişini genişlet- eren çiftçilerin fikirlerinden vare:;te 
mek .. Fakat bizce ziraat seferberliği kalrnmamalidır Geçen büyük ziraat 
için bu kadarı kafi değildir. Bu iş kongresinde beliren kanaatlerin, ya
üzerinde önemle durabilmek için ge- pılan dileklerin zabıtlan okunacak 
niş teşkilata ihtiyaç vardır. Ve lıı- olursa bu cihan harbinden aylarca 
tihsal teşkillitı iaııe teşkilatından da- önce yurtta ziraat kalkınması ic;in 
ha mühimdir. Mevcut olursa tevzi alınması zaruri olan tedbirlerin daha 
edilebilir .Mevcudun hacmini arttır- o zaman nelerden ibnret olacağı hak 
mak ve bozulmadan muhafaza edebll kmda esaııh fikirler ortaya sürül
mek sayesinde iaşe iııi muvaffakı- müştü. Bu fikir ve mütalealardan da 
yetle başarılabilir. Aldığmuz haber- istifade edilebilir. 
ler yurdun bir çok bölgelerinde kış- Yazlık mahsul yetiştiren bölgcle
lık ekilişin yüzde bir mikdar noksan rin dışında kalan diğer bölgelerde de 
olduğunu gösteriyor. Bazı bölgeler- yazlık mahsullerin yetiştirilmesine 
de erken ekilenlerin üzerine yağan çalışılmalıdır. Anadoluda yiizlerce 
ilk karlar donmuı ve üzerine yağan su yatakları, dere, çay kenarlarının 
ikinci karın tazyiki ile genç filizler geniş arazisi vardır. Buralarda mı
ısıkıştınlmıatır. Bu tazy.kin filizleri sır ve hayvan yemi olarak kum darı, 
zedelemesi mümkündür. Difer bir fig, burçak yetiştirilebilir. Evliya o
kısım bölgelerde geç eklşilin te!irl tu~a, yoncaya kıymet vererek ziraa
Ue körpe filizlerin donması ihti- tJnı geni~letecek olursak arpa ve 

yulaftan tasarruf ed:Iebil!r. An:ıdolu 
yayUsı için evliya otu misli bulun
maz bır hayvan yemidir. Erz.ıncan
dan tohumluk temini de muınkun
dür Müstahsilin ekme vasıtası azal
mıştır. Yemsizlik yüzünden hayvan
larını satanlar vardır İşte butUn 
boşalan bu gibi kaynakları takviye 
etmek zaruretindeyiz. Yalnız Zır at 
Vekaletin:n teşkilatı bu istıhs 1 sa
vaşının Uiyikiyle başarılmasına kati 
değildir. Çalışma birliği , gayeye e
rişmek beraberliği ile her ferfu:l 
toprağa sanlarak mumkun olabıld" 
kadar istihsal hacının genişletmiye 
gayret etmesi milli bir vazıfedir, 

** ziraat bölgelerinin yetiııtirdi~i 
mahsullerin cinsl ve m!kdarla

rını inceliyccek olursak, her bo'ce
nin iklim ve toprak şartlannm hu
susiyetlerine göre yetişen, ~ha doğ 
rusu yetiştirilen mahsullerin yalnız 
istihsal hacimlerini arttırın k hatıra 
gelmemelidir. Ayni zamanda her 
bölgede ayni tabii şartlara uyabile
cek çeşitli mahsuller dahi yeti tıril
mclidir. Bu hususta sebzE"lerin onem
li vazifesi olabilir. Bölgelerin ye
tiııtirdiği mahsullerin ist hlak ni a
zaltmak için bunlann yeme yeş 1 ve 
kuru sebzeleri ikame etmek mumkun 
dür. Fakat ikame için bunları da 
yetiştirmek lazım gelir. Arpa ve mı
sınn yerine de hayvan yemi ol rak 
başka yemler ikame olunabilir. Bu
tiln bunlar fenni esaslara göre ev
velce etüt edilmiş ve mahiyetleri, 
terkipleri tesbit ed imiş şeylerdir 

Hülllsa, önümUzdeki yaz ve gele
cek kış için bütlin ihtiyaçlann ek
siksiz temin edilmesi yolunda lü
zumlu görülen her tedbıre süraUe 
baş vurulmalıdır. 

mali vardır. rr 
Havaların lodoslaınası ile de kar- r ••••••D•••••••••••••mamıBBll'!" 

larm erimesi yı.izünden su taşkınlık-
ları olabilir. Ziraat bölgelerinde bil
hassa dere, çay, ırmak civarındaki 
tarlaların kl$1ık mahsulleri sn bas
kınlarına uğrayabilir. Yayll yerler
de buz ve don zararsız geçmez. Biı
tün bu tabii hadiselere karşı hazır
lıklı bulunmak lazmıdır. Zaten nok
aan ekilişe bir de llrızi zararlar yük
lenecek olursa ziraat hayatımızın 
sarsılmamasına imkin yoktur. 

** f lkbahar ekilişi için yerine göre 
30 - 75 günümilz kalmıştır. 

Bu milddet havaların gidişatına ta
bidir. Olabilir ki, bahar erken baş
lar, sıcaklar artar, ilkbahar yağmur
suz geçebilir. Toprak tavını kaybe
debilir. Yahut tahamiyle aksi olarak 
Şubat, Mart hatta Nisan ayları don 
1'!e karlı gc9ebilir. Bütün yazlık 
mahsuller için bu üç aya bağladığı
mız ümitlerin tahakkuk edebilmesi 
için mümkün olan her tedbire sü
ratle baa vurmalıdır. 

Bizce, Ziraat Vekaleti, ilk iş ola
rak müstahsile ve halka tohumluk 
hazırlamadıkc;a yazlıkların ekil2~ini 
temin edemez. Adapazar patatesleri
nin, Trabzon fasulyalarmın, Kocaeli 
mısırları gibi tohum olarak sulak 
ve kurak cinslerden çeııitli tohumluk 
tar seçilerek şimdiden elde bulundu
rulması zaruridir. 

İşte bütün bunlar teşkilSt işidir. 
Bu teşkilatı tamamlayıcı tedbir
lerin alınması da zor bir iş değıldir. 
Hatta Büyük Millet Meclisine bir 
kanun projesi vererek yeni bir teş
kilat kanunu çıkartmıya da lüzum 
yoktur. Elde mevcut bir ziraat o
daları talimatnamesi vardır. Bu ta
limatname ile ziraat odaları, Zırnat 
Vekaletinin yapacağı işleri istihsal 
sahasına ulaştıracak ve müstahsilin 
seviyesine indirecek bir şekilde yap
makla mükelef tutulmuştur. İstanbul 

Yarın 

Akşam 

Sinema

smda 
imparatorluk devrindeki Avusturya - Macaristan ... Fırtııındn 
aşk .. Vatanperverliği uyandıran heyecanlı vakalnr .. Muhteşem 

bir mizansen .. Emsalsiz bir lüks ... Şahane bir film ..• 

VATAN ve 
CMARIA - ILONA> 

B<UJ Rollerde: Yıldızlar yıldızı PAl!LA WESSELY 
ve dalıi aktör VILLY BlRGEL 

Saat 8,30 da : IBRAHIM ÖZGÜ ve 

Ateş Böcekleri'nin l(onseri 
Memleketimizin en mümtaz ve artistik musiki aletlerinin 
içtimaından müteşekkil bu hey'eti.n konserleri büyük bir alaka 

'-- uyandırmakta ve takdir alkı!'larmı toplamaktndır , -
Bu Akşam S A R AY Sinemasında 
Eğlcndil'en ••. Heyecanlandıran ... ve hayrette bırakan mıitlıis 

kahraman (Unutulmaz Kaptan Fury) 

W A L L A C E B E E R Y ' nin 
Leo Carillo ve Ann Rutherford 

ile beraber fevkalade bir tarzda yarattıkları 

GARP SEYT.A , 
'Filminde mutlaka görünüz. Bir orduya karşı bir adam .... Aşk 
savec;inde deifü:;en havdut. .. Hissi, müessir ve gayet km•vetJ A 

bir film r 
Rooııevelt'in dllnkO mesajı hiç §{lp-

hesız hnrbln bnşlangtcmdal}beri ver- ı 

1 
d!ğı nutukların en kuvvetllsidir. o 0.1' Ey E LT' • 

Roosevelt, mihverin mü~erek plA- AA r. R ı"n llıhaııeleı~i 
rınıa göre hareket eden Japonyanm ITt u. ant baskını ile lstllıdat ettiği gayenin .. ________________________________________ .. 

Aınerlkayı ııaşırtarak bütün kuvvet
lerfni Pasifikte toplamıya sevketmek 
"17e bu suretle İngiltereye, Sovyet 
nusynya ve Çine harp malzemesi 
Elindcnnekten menetmek olduğunu 
Böyledi\cten sonra, Amerikanın şaşır
tnadıtını ve korkmndığtnı ve Bitlere 
kaıııı mücadele eden devletlere yar
dırniarmı kesmediğini bil \-ınlştir. 

Roosevelt slmdlye kadar bazı mağ
Ul.blyetıere uğrandığını ve daha da 
tığranılacağİru. bu harbin çetin, uzun 
"17e kanlı bir harp olacağmt söyledik
ten sonra, bu harbin müdafaa vazi
Yetinde kalarak kaznnılamıyacağmı, 
bazı anahtar mevztlerln muhafazası 
lcln, baı.ı cephelerde müdafaada ka
Unmakla beraber, düşmanı Amerika
dan uzakta tutmnk için harbin dUş
tnanıann topraklarına götürmek icap 
ettığlnl, bunun için ise harp malzc
llıesi baktmmdan dUşmana nazaran 
ezici bir üstünlilk elde etmek ve A
nıerikan kuvveUerini içtinabı hisse
dilen her yere gClndennek Uıznn ge1-
ditini ilflve etmi;, ve Amerikan bütün 
sanayilnln harp sanayii haline getı
tllnıesl için tertibat alındığtnı bildir
miş ve Bertin ve Tokyo m!litaristle
ı:- nin bn l::ıdıkları bu harbi, beşeriye
tin fenalıklara karşı birleşmiş olan 
k t\ l'tlerlnin muhakkak surette ve 
tarn blr zaferle bitereceklerinl en kntl 
bir lisanla Uade etm~ir. 

Tefrika No. 16 
Charlotte bir ktığıt üzerine evinin 

adresini yazdı. Asllnda Blake' bu so
kak ismini ezbere biliyordu. Genç kız 
başka bir tek söz söylemeden, hnttA 
ona teşekkür bile etmeden çıktı, git-
ti .. 

Jlın, sanatoryuma olan borcunu ö
dedi Bin dolnri doktorun eline sa
yarken, Grimshaw onun hareketlerini 
bir yarntJcmın gururiyle seyrediyor
du, Alayct bir sesle: 

- Eski şişe içinde yeni earap, fa
kat şimdi ben şişeyi bile yeni yap
tnn, diye takıldı. . 

Jim Blake, Nevyork devleti dahi
linde Painted Port isminde ufak bir 
kasabada otomobilin! bir garaja koy
du. Fransls X Carter adma satın aldı
ğı yeşil bir sedan otomobiliyle sana
toryomdan ayrtımış, ktığrt paraları 

havi çanta kucağında olduğu halde 
bu otomobllle gnrbe doğru yola çık
mıştı. 

Yolda gelirken dUı;llnüyordu: 
Bir ndım daha, en tehlikeli, en müt 

hiş olan son adım ••• ve sonra tam bir 
hilrrlyet.. , 

Jim Blnke'ın yerini tutabilecek tn
m;ımıyle ona benzıyen bir ceset elde 
etmeliydi. Bu ceset, Blnke'lnkine o 
derece b.enzemeliydi ki, onu sorgusuz 

sualsiz derhal gömmekte tereddüt et
mesinler. 

Ansızın Robert Louis Stevenson'un 
"mezar hırsm,, ismindeki hikl'ıyeslni 
hatrrladı. Burada mezardan ceset ça
llyor, sonra bunları muthlş fiyaUar
la tecrübe yapmak isteyen tıp tale
belerine satıyorlardı. 
Şimdi çareyi bulmuştu. Bunu hiç 

bir mevki sahr,ı doktora teklif ede
mezdi. Chlkago'ya vardığı zaman zih
ninde gayet vazlh ve kat'l bir pltın 
hazırdı. Göl boyundaki otellerden bi
rine yerleştikten sonra, Y.ine husust 
bir detektif angaje etti . 

Ona, bazı tıbb! araştırmalar yap
mak üzere bir tıp talebesine ihtiyacı 
olduğunu söyledi. 

- Bu iş oldukça tehlikelidir, de
mişti. Onun için bana Allahtan blle 
korkusu olmıyan bir genç lAzımdrr. 
Ucret gayet boldur. Bu jtençlerin ek
serisi borç içindedirler. Bana liyle bi-

= 

Yazan: Rita Weiman 

risini bulunuz ki, ~ anda içinde bu
lunduğu sıkıntılardan kurtulmak içın 
dişlerini, gözlerini, iki kulağını ve 
hayatının on senesini bll.~ satmıya 
razı olsun. 

Detektif bir hayli u~raşttktan son
ra, en nihayet Üniversitede 22 ya -
larmda rulet meraklısı bir İspanyo1 

buldu Delikanlının kumar borçları 
miiteharrlk demir duvarlar gibi üze
rine yıkılmak üzereydi. Jım kendi
siyle konusmak ilzere odasma davet 
ettiği Ch:ırlos Manrlque'in yllzilnü 
dikkatle tetkik etU Siyah gözlerinin 
içinde vahşi bir ateş yanıyordu. 
İspanyol karşısında hiç sesini çı

karmadan oturuyordu. Jim söze baş
ladı: 

- Yardnntnıza muhtacım, Univer
&ltenln morgundaki cesetlerden biri
ne ihtiyacım var. Böyle bir ceset iç n 
tam 5 bin dolar vermlye hazmın. 

(Arkast var) 
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ŞEHiRDEN RÖPORTAJLAR 1 1 

\.. -' 
o •• •• lıs Yo suluğu un ve o r Yazan. ULUNAY 

Veri leri o ') aktıyle hır 

o • , 
Numaranız var mı? - Karakolda - Depolarda Oduncu 
dostumu.rı dertleri - Ya narlı yediyüze olursa. O zaman .. 
_ 9cıı çek: odun 

istiyorum 
H lıs Rume .... 

r- Yazan ' 

- Num ranız var 
mı efendim? 

1 SAiD KESLER 

- Ne numarası" .. 
- Odun alm k içm e 

karakolun gıdecek ni , or 
num ra alac<ık ıru . Sonra b 
]ip sıraya girecek :niz, sıranı 
ce de bır çeki odun a ac k 

Lahavle... ÇekerC'k Lang k 
luna gıdiyorum kom senn o 
glıyarak ve b rarak k u n 

giyinmış, şı m n bir hanım var: 
- Olur mu bu Kumser bey? D n 

sıraya gird m, b gün sıram geld B 
Beyazıta odun goture ey Bu 
teslim 510 kuruş Beya ıt k d g 
ttirmk ter en 6 O kuruş d"yor G -
nah değil mi bana? B k, pa yı 

verdi .. 
Komiser harekete ııeçiyor: 
- Ne???. Dıyor. 6 O kuru m 

istedi? Ş mdi çaE;ırtır, zabıt tutar, h
tikar suçundan m hkemeye v r r 
510 kuruştan yuk ny atı Y pam z. 

Ve ban do üp soruyor: 
- Sız ne istiyor unuz b yım? 
- Bır numara rica cd cektım o u 

alacağım da. 
Bu sefer Hihavley· 

yor: 
- Bir de bu çıktı ba ımı a d yor 

odun numara ı. Ne num r k ld b 
y m, ne de odun. 100 çe i od bul-
duk bir ye de herkes bir r ç 
verdik, b tti, g tti. 

** Elimde kagıt k lem Yenik p d 
depoları dola ıyorum: 

Hasan Çol ko lu depo u: 150 çe 
odunu var Num ra ve sıra u l Y 
herkese b rer çe ·den s tı ya 

Fırıncı Nun: 150 çeki odun 
Fak t fınnı iç n s klıyormu , 

oduncu dostum, y kıp yak c 
değil. yanılıp ya.kılacak d m 

anyormuş: 

- Otur hele, dedi Kahve mi çay 
mı içersin? .. 

- Vazgeç ikramdan &. biraz odu 
bul ... 

- Eğer buhur yer"nc kull n c k o 
tursan bir k ç yong bula ım Yo 
yakıp ısın cak n Allaha y lv r B 
de bir §ey yok. 

o-

merhum Ahme Mith t. 
yat -ı- cedide m naka l -

ıkr tin tel h yl : 

ŞEHI t Ti\ ATROSU 
Kl 1 u ak am aaat ZO 30 da 

O KAOJN 
OM Dl 1 MI B ak •m •Ut zo.ııo cb 

OYUN 

Koskoca b r fem 
B dag gıb adem 

-
E 

• Tf .. RÇE SÖZLÜ 
Yalnız K 1 ve TÜRK l\IUSlKlSl 

s i N E M A S N D A 
Halkımızın coşkun allaşlariyle devam ediyor 

l\lüzik: Yeni Şarkıları söyliyen 

\adet in K v ak Müzeyyen Senar 
~~~~~1911~ZZ!!~~~::n.::~----' 

CAZİP lUEVZUU ... ŞEN 'e r:ESl:I---~ GÜZEL l\10Z1G1. ..• 
luazzarn l\lizanseni... FevkaHide Tarzı Temsili ... ile 
il LY FORST - OLGA TSCHECHOVA • iLSE WER '"ER -

,fZZJ l\ ALDl\IULLER 'in harikul ·de bir surette temsil ettıK'-
leri ve her seansta salonu dolduran 

G U Y D E lU A U P A S S A N T'in eseri 

Mü 
Si em sında 

.~ İİlıcü ve son lıaf ta gösterileceTdir. --•ı' 
• it\\ 

eb biyle gelem y n bırçok mu 
mız telefon ve mektuplarda 

ten-

Filmın n 

Yalnız 

1 
ın 

n bu · ndPn ıtıbaren 

Sinemasında 
Bir kaç gün daha g-österileceğini bildiririz 

Meshur Türk 



T E R Z 1 

PAPAZY AN ARSEVER 
SAYIN M0ŞTERILERfNf YENi KUMAŞL.ARINI VE 

MODELLERird GÖR MEYE DAVET EDER. 

SUltanhaıruım Kuywncu ban No. 37 (Eski Haçopulo). Tel : 206M 

Devlet Limanlan işletme 

Müdürlüğünden: 

DENiZCİLERE 

Umum 

. 

1 LAN 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
NEVRAWI, KIRIKLIK VE BUTON AGRILARINIZI DERHAL KESER 

lcahmda Günde 3 K~ Alınabi1ir. Her Yerde Pullu Kutulan lsrarb İsteyinia. 

8 - 1 - 942 

Karadeniz boğazt Rumcl1 Feneri c:ivıırmda bulunan radyolar Arıza do..,_,.le Jşlememektcdir. Pek yakında tnmiri yapılacak olan mezkör rad-
.. 

lstanbul Defterdarhğından J'Olarm faaliyete geçtiği alfıkadarlara ayrıca ilAn edilecektir, (157) 
~~ ........................................ ... 

1 

TÜRKiYE iŞ BANKASI 
Jmçük Tasarruf Hesaplan 1942 İkramiye PlAm 

~eeldeJer: 2 Subat, t Mayıs, S Ağustos. 2 İkinclteşttn 
tarihlerinde yaprhr • 

1942 ikramiyeleri 

'2 ei'lıııt %000 'l!rahk-2000,- Ltra 
1 .. 1000 • --3000..- • 
2 • 750 • -1500.- • 

co adet ıoo Dral&-4QOO-- Lira 

60 • llO • ~500.- • 
200 ,, 25 • -6000.-- • 

1 

-
8 M l Kau1t9 8utıraft Ceı:a 

1 Bedretttn İska'ıdcr ., Rnllııç İsmail Hakkı 941 45,00 10,70 1,71 
ı Yaıı,-akAb7ll Bahriye TO Şapkn Ta. İbrahim Hakkı 941 13,50 4,21 0,87 
ı B:Qçdk Pl. Zincirli IDı. 17 Kı.mdura Ta. Hüdnyf Kalk-- 941 36,00 2,07 0,33 
4 Ounfi K. Straberberler 50 • • Musta!.a 940 86,00 1,80 0,38 0.32 
6 SürurlMa. Bahriye c. 156/178Leb1ebicl Mustafa 940 T2,00 5,94 1,111 
8 Mezbaha Top. kasap v asil Desİıtrd olta 937 140,00 18,00 18,80 
T K.ilç(lk Pi. Ba;yı aın:yer i 11 Doktor H1krnet Ala.dağ 940 ıso,oo 94,79 12,84 
a CamH K. Strabcrberler ll/58Araba Ta. Halim Oğ. Hasmı 940 ı.ss 0,30 8,35 
il Bedretttn Yenlyol 18 Bakkal Fatma 940 24,00 1,79 0,81 

10 SQrurl Bahriye C. 190 Hallaç Mehmet Emin S140 54,00 2,95 0,59 0,53 
l1 Camii ıte. Türabibab:ı 23 Kahvehane Maşaallab 940 2,75 0,50 10,:!:5 
12 Yahyak~ Bahriye 112 Fırın Yaşar Kanaçay 939 83,70 ue Hava 0,34 

Kasmıpaşa ftlbesi milkelleClerinden olup yukar1da adı ve işi. ttcaretgAh adresleri yımb fllluırlar tericl ö-
earetle yeni adreslerini bildirmemiş ve tebliğe salfıhiyetlt bir kimse de göstermemi" 71lpılan a.raşıırmada bulu-
nam~ olduklarmdan kazanç, buhran vergileriyle zamlanna ait ihbarnameleri b!zzat teblill mümk<bı olama-
ınıştlr. Keyfiy~ S692 sayılı kanunun 10, 11 ci maddelerine tevfikan tebllğ yerine geçmek ilzere 1lln olunur • 

• (123) 
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Petrol Ofisi Umum Müdürlüğünden 1 Askerlik işleri 

IU9EY• DAVU 

hTl1I ASKE1tLtJt SUBESIJ'CD~ AlAkadarlarm Ot1simb.dıe olan ~erini araya ınpbr+wıt ~ 
ı-. Teha. JıL Ali oi. H&e7ia ~ bizzat kendileri veya mOsta.hdemlerl ..ıtulyle taırlp et:melai U1m -

10992. mu fltın olunur . ..., . _ ............................... ~ .. .,.....,. s- ot. •wt n4-ıot -
• 

ı 
'111\. Blıb. .. ...... ot. ._ Ikrt l2W 

Ta. Yah. Setnk ol. Armenalı. Euunım SOO 
(Ul-71) Tbb. Bıab. Halil of. lıluhıiıı O•lıl> 

I 
._ SOO (saa-47). *• ecele mdr•caatl&n.. 

BSltrrA,e ARERUK 61JBEStNDl!:Nı 
I A~f'ld• iaiınleri ,.,.,ı. aubaJrlarna acele to-

l 
hmlıe mtıracutlanı 

Pi.yade Tetm. K. A.ani, PiJ,wıde Teim. Heıtt 
400S7, Pi)oade T•tnL Jterim 4%507, Piyade 
TetnL Kemal 47ı47, P~ade Telm- O&maa 
1146&, ToPÇ11 Tefm. Cemil 445 U, Topçu 

ı Tetm. ı ..... u 44677, Ma1-bere Telm, Ccl&l 
2009, 88nri Aıtetm. Sadettin US, J.eora:mı 
.Utitm. N•bil '9106, Harita Aıttfm, Necati 
J09SS, ı. &. lhamde Me. llfahittin U319, 
Topç11 Tefin. Rewet 41112, 1-nm A~tefm. 
., ....... 14315. 

TOPLANTILAB 
JCIZt'LA T IIVLl fUlmSt R'J!Cnt.t0l1f· 

D&M: l':oq:remi.ı ıo lltlııdUnmı ..ut 17 de 
11.U Q&llıcYi alommda •ktedllecettfr. AnmJ. 
... ~ cdmeleri rica olunur. 

Y~ilay Müsameresi 
.. ..._...._ s.h akta= - 21 • o-ı. 

bttUtaıt ~ Mtınlr Narcddin, Şehir 
~ - lhth Oseame lıtlnlıbole ten .. 
IA4a bir ~•men hu\_l'lanmıım. 

YENİ NEŞRlY AT: 

KILLI TAKVJM - lltm '" tarllıt 'ftlra 
ft hadbeleri ced ıtınft- lıaydetmiftlr. Bul). 
4aa betlıa ari:atı l"r'iyccl. Atalar sl!rlerinl 
'" Wbaıı-lleri llnlıfir. Natredea J.atanbuJ
.. Hıı-«ttabiat matbaatndrr. -TB1'I A.DAK - Baftablı fttr pntnlıfir. 
161 .el Ml'.., tatenbald& neırcdllml~tlr. 

Çocukları Kurtarma Yurdu 
Başöğretmenliğin den 

OevletDemiryoiları ve Umanları işletme idaresi ılanlan 
Görill<-n JQzum il.zerine 11.1.942 tarihli Pazar gı.inllnden itibaren a

şağıdaki banliyö kntarlarmın işlemedikleri ve arzu edenlerin lsta.~n-
lardari izahat alabilecekleri iltın olunur. (155) 

Slrkedden hareket 
edenler 

Çekm- - Y. klSydea 
hareket edenler 

29 
37 
49 
55 
57 (Puar ıftn~ 

1~-P. B11Kll( 
Ç!.NKO. 

LEVHA 
MuHüR 

KLis..ELER 

Çanakkale Nafia Müdürlüğünden 
ı - Evvelce '16361 lira bıllf Gzertndtn elmflt:me"8 pkaıdzmi .... 

E:dne jandarma hastahanesi Dcm.all tııpatı fl:yatlann bıey'eti WftQtabıeı.o 
111.ne yapılan zamlar neticesinde lnllOf lira 21 kunıoıtı bohm keşti tt-. 
r:inıdeıı ııoe vahidi tryat esuma c&:e yeniden bpalı zarı 'UUll7le ~ 
meye kmmuıştur. • 

s - Bu işe alt~...,......... 
• - Proje. 
b - Keşif hm.Asa eet9'fıll. 
c - Husmt fenni ~ 
d - Yapı ~leri umum! fena! .. rfr.eı -C. 
e - Baymdırlık !şJerl et!!Dd prtıvı""'41. 
! - Sıhhi tesisat. eleıııı&rik t.esiaitl fen.Dl prhm rq 
g - Fiyat bordrosu, 
I - Eksiltme oartnam-
1 - Mukavele projesi, 
S - İstekliler bu e1;rakJ bedeJah olarak ~ Kal!a Wlıl'fllıı!ll 

lllnde görebilirler. 
4 - İhale 19.1.942 Pazartıes:l güırll saat 15 de Canattatıe Nafia llMoı 

c!Orıtiğil binasında toplanacak komisyon huz:urunda y.apdacaktır. f 
5 - Eksiltmeye girebilmek iç.in taliplerin 6305 Ura 22 lı:nnıPık ·tim-\ 

Yakkat teminat vermeleri ve ihale ıllnünden (tatil günleri harle ~1 
Ozere) en az üç gOn ~Çanakkale Valiliğine müracaatla ~':) 
ebliye'C Tesiknsiyle Ticaret Od.ası vesikaatnı ~ lbnz etmeled ~ 

mndır '""" 8 :.._ TeklH mektuplarmm 19/İldncf1tlnun/N2 cGaS ...ı M de &
1 dar maldnn mukabilinde komls:ıron.a ftrllmiı olması ve posta De ~ 

rilecek m~plarm ihale g(lnO saat 14 de tadar kornbıyona ııeıtnll ~. 
lunması şarttır. Pastada vukua gelecek gec:ikmeler kabul edilmez. 

'1 - f~at i~ muktazi kereste serbest olarak piyasada ~ 
ft haktlmetçe bunlara vu'ı:;red ed.lldili takdirde kereırte tıemJpl lc!D 
müteahhide yardlmda bulunulacatı efbl ~dan tedarikine llıkAQ ıııa- 1 

hmanuyan elektrlk 'Ye sıhht tıesı..ta alt mal~ motealUk bir kİsım 
işlerden de sartmazar editecekttr. ~ 

8. - MQteahhfde arm etüt! tak<ftrdi! nnıhuebel mntım!.Te bm:ıı:u.
mrn 83 Qnctı maddesi mucibince vereceft teminat mektubu katşdıtı ~ 
larak llmJe bedelinin Qçte birini ıecmemek ür.ere avans verilebilecektir.' 

9 - İnşaat müddeti a ay olup, 941 men yılı içinde yapılan işlerin 
bedeli bu yıl bütçesinden ve 942 malt ,nı içinde ;rapı1an ~erin bedeli 
942 yılı bütçesinden ödenecektir. (11556) • 

i~tanbul Belediyesi lônl~r 
~ıulhakat dispanserleri için alınacak 326 kalem illıç ve sıhhi malı:enıe 

2490 numaralı kanunun 43 ncü maddesinin son fıkrasına göre pazarlığn 
konulmuştur. Mecmuunun tahmin bedeli 1127 lira 36 kuru3 ve ilk tıemı
natı 84 lira 55 kuruştur. Şartname Zabıt ve Munmel!ıt Müdürlüğü kale
minde görülebilir. İhale 14/1/942 Çarşamba günil saat 14 de Daimi Eıı
cilmende yapılacaktır. Tallplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ve 
941 yılma ait Ticaret Odası vesiknlarlyle ihale günü muayyen saatte Da.-
lml Encümende bulunmalnrı. (151) a • soo • -1500.- • !il 

lO • %50 • --2500..- • 200 • 10 • ~000.- • ......................................1 

.Aştlıda vazifeleri ve ücretleri ya
zıh işler milnhaldir. Yemek ve yata
cak ~ mektepçe tanin edilecektir. 
Taliplerin Yeşllköy Çocuklan Kur • 
tarma Yurduna milnıcaaUan. 

Vazife Verilecek Dcret Selimiye Satın· Alma Komisyonu· ilanlar. 
M. M. Y. Hava t.1üsteşarhğından: 
a... KGdıet•bll te1mDt taburu için otomcbB ft trak1Cr IDlı""'M 

• '*ddan " J"Ol inşa.atına vakıf ustalara lhUyaç nrdır, 
'Yerllecet acrec miktarlan yapılacak imtihanla gösterecektert ehn,.ete 

...,_ IO - 120 Ura arasmdad1r. ~ dilekleri U. Hava lıl~ 

.._ aı6rac:eatıan. • (9310) (11054) 

Kundureca 50 
Ahçı 35 
Xadm hedeme ıs 
Xadm hademe 15 

1tA TIP: Rlıre ırllfın ınemadufandan alııuı 
oLıfufwa ft aakerl muamelem! havi aQfus tez• 
lı:enml •&71 ettiın. Yenisi.,; alıııaıfmıdan eaki. 
aıillia lı8ltm4 ııooktv. SlJlqwoaa BDtl 1U1 

Sahip 'ft neşriyat müdürü: Halil Lfttfi DördilnctL 
Gazetecilik ve neşriyat T. L. Ş. T.Mıi matbaası . 

Jö aaeL okuz Uskudar hayvan pazarında 'tJ/ .1/1142 Cuma gunu saat ll 
de müzayede komisyonu marifetiyle pazardlıkla satJlacaktır. Teminatı 
270 liradır. (125) 

163 adet hayvan Üsküdar hayvan pauırmda 9/11942 CUma gilnil sa
at 11 de müzayede komisyonu marifetiyle pazarlıkla satılacaktır. Temi
natı 573 lira olup taliplerin mezkür gün ve saatte Üsküdar hayvan pa· 
zarında hazır bulunmaları. (126) 

~ omı. hır randevu evinde 1 - Neden böyle yaptınız'? dt)'e 6- • • • • • • • • • • • • • • • • • •• .. • •• • • • • • • ••• • • • • • • • • ••• • • • • • •• • •• • • •• •• ••• • • • • • • • • • • 1 stanbula döndükleri zaman Emi- ı lan gibi, kombinezonla divana a .. 
,m-tıp beğenı:niştl. İn<:c, uzun tiz.lendi. Ya arkamızdan gelln;eZ ne neşesini kaybetmişti. Artık zanmıştı. Sigara içiyordu, 

ba,,lıa. esmer bir kızcağızdı. Koca- - Gelmez. H 1 KAV (E Nurinln g~zlerine, küçük bir çocuk Nuri bavulunu yere bırakarak 
mım. koeamnn s:i,yah göı:leri vardı. - Nereden bflfyorı;unuı:\ ıfbi dimdik bakamıyordu. Aralarında yaklaştı, yanına oturdu. Avucunun 
ıı:ınu.c.tı: kemikleri h.nfifçc şişkin, du- - Yumruklarmıdan_ bir şeyin eksilip, bir şeyin z.iyadeleş- içini öptil, saçlarını ok&amak istedi. 

daldan Jailmcaydı. Gilldüğil zaman Emine ArnavulköyQ gulnosonda K o·. T u·. K ':AT'" D 1 N tf#inl seziyordu. Emine: " 
17MMk.1aıı çulrurlaşıyordu. somurtuyordu. Hacı Osman bayınn- Kendisine ne verdilerse karşılığını - Ondeleml tiozacahm! diye çe-

Nurlnhl ilk gördilğ!i gece Em.ine- dald kQç(l.k meyhanede güldm.emiye mutlaka aradıklarını blldlğlnden, p- kildi, Seııi UT.ak ve yabancıydı. Nuri 
mil dlısi ağnyordu. Başını b(lyük bir başladı. BQyükderede şarkdar ııö7l~ Yazan: İsmail Kemal ettı"n CJkça hesaplnşmıya aklı eriyordu, kızmıya hazırlandığı halde, gayrd e .. 

rd 
- t ••••••••••••••••••••••• 1 •••••••••••••••• 

lpelı::ll meodille sannıştı. Bu haliyle. yo u. Sabaha karşı Floryada denize: Kö3kte kamını doyun.arlardı. buna derek: 
dilçi muayenehanelerinde ekseriya girip çıktıktan SOIU'a !:re. mlak başrnı muJıtabil sabahtan akşama kadar ça- - Ağabey ne Alemde? dedi, ~~ 
:rastlanan eski bir resimdeki çenesi Nurinin omuzuna koyarak .ağladı. lre- - Bunu nasıl duydun? beriyi, gidip pawrdan kendisi alıyor, altındnn birkaç kirft eoc:uk koştu. Ye- lışır ve dayak yerdi. lar b'tler mi? KQçük oğlan oyuncalc:-
beğI! l"ino köpeklerine ]:>enziyordu. sik kesik: - Ben duyanın. kendisi pişiriyordu, Umwnlyetle eve menisini sarmrys uğraşan bir kadm: Hanımnine arada bir yanal!mı ok- lan gdrüncc rıe ynptt? Nih ... yet sana 
O kadar dalgın ve kederliydi. - Seni sevmiye başladım, dedi; - Doğru "tabanca., diye tutturdu. gelen yabancilardan ürküyordu, Emi- - Kimi aradınız? diye sordu, Nuri: ~ar, lakin gece yarılarına kadar ro- "hala., dediler mi? 

Nurl. ev sahibi kndmdan Eminenln senden ~ıyacağun • Daha Uk Karakolda elinden almışlar, erkek ne Oç ayda namuslu kadm oldu. Bu - Ali oğullarından Ahmet Efendi- matizmalı dizlerini oğdururdu. Emine: 
l:ıir do8tD olduğmıu. çalgılı gazinolar- görduğQm gece hOfWII& gitmlJtln. kısmı sillhım gezemezm~. "Elli lira milt.hlş ve milşkfil bir f..<rti. Nuri onun ye bakıyoruz, dedi; burada mı? Kendisine gizlice paralar veren Be- - Geçen pazar NeclA ile Mellıhate 
dıııın bhinde ~ garsonluk ettiğini ög- Hatırlıyor musun o geceytt Nereden işimi görür,, diyordu. Kadın panıs.ly- sarfcttiği cehdi seyre doyamıyordu. - Burada. yetendi, bir giln evde kimse yokken rastladım, diye cevap verdi, ~ni sor-
smtnce. bir &ece ücretini vcrıp kız- hatırl.ıyacaksın hain! Yilzfbne bile le aeçinmek istlyen erkek adam mt- Jf Jf Ahmet Efendi, çok tmm boylu, çqtt Qstüne saldırmış, istedijini almı:ştı. dular. Bir pastnhanede oturdu~ 
miJ11 ~ aldı. Zorla dostunun bakmadın.. Yanında Sma llellbat 4hr1 Çoktan Q!'llacaktmı. ..YQzilnO Tam d8ri ..,., ~ ..,. ra- esmer, Emlneye eo kbenzf7m ıGler Daha sonra da para vennlf]er, mu- - Yok canımı 
:ıı ' :1111 ~ a6tordü.. Rakı ~ vardi. Toprak dalma o lllD tlıtm- k-1.. dl7'e k.cırkuttulardı hat :ralllddar. Emine afcarayı 7ilzl0 bir adamdı. Jtıüardetlnl l6rOr kablllnde çıplak ve ba7uız 78f&Jft•- - Neden acaba? www..._ Dma Ddnct kadehi içmiye mıştık. KG~ "'• ~ * * blralı::mış. Şehir Ttyatr01Unun piyes- t6rmn tan11amadı amma, derhal k.a- aml latenı1'1erdl. Son lellelerde Nu- - Caddede konupnak J~-
...,.s.a ı..Jmacta bir pnon ıeldi. basılmısb. Hani, mua, iskemle falan 8 • pdntl6en bir S7 80Dl'8 ben- terine bile ahsm..U. Okuma ::razm• bul etti. Elini 6puırtırlum: rlnln •vglalne k:arp namualu olma- m111 Slbl, beraber oturnnıMQD. Bir 
a.IDlıt• . bulamaduıızdı: H.atırU,yor mumn? Y&- ber cıılurm1'9 Jrarar Tel'dfler. 61rendi. GQndüz, bot zamanlarmda _ Vah. Emine vrrl ~ stvur 11 ve o zamana kadar lmllanmıya de &3'JP mı dl7e 901'1.lYoraUJl. 

_ 8bıf bir dıllldb dııpa:ıdau WI- re blr hah 88rip Oatüne IU8te ~- Jfmtaln aputmıanmda Emine :yalnız Nuriye mektuplar yurror, akfam 79- ıeldlli 7ıl muhaclrWı:te bitirdik seni. vakit ve {Qzum gömıedlli ;Jilreline ltavp kısa llilrdO. İJdat de lllllu1ar. 
~ decll Nuri omm cevap ftl'me- dumu. rak171 6yle içtiniz •• - ıcııom- ~ oduml yadtrpdı: metten eonra eQlOmslyerek bizzat o- Suncacıktln Vah kız var San Emmi ko711luftU. Bursa7ll ıtdine979 kadar Emine ubaha kadar uyumadı. 06ı
.... DIQdlllı blrakmadan: sedi - Ben neıesizc:Um. Dilim ald- _Bunları k.abll8e deflftlreıtm. de- kuyordu. Bu f!lll, anlablacak eski bir tstanbula götOrdll besbelli dediler. Ne minnetsiz ve rahattı. Halltukl timdi leri açık, arka OstO yatta. Sabah1QID 

_ IClm1 ~ llOl"du. Olıncın. ıea- J"(ll'da. Yüzame sum"*8n.. dl; ealcid7e •tar, yenlaini alırt&. Bat- hlkAye getirmemilü. Ailesinin kim ondan haber çdıctn ne lmdenll Emine Nul'I onu korkunç bir 61ç(l ile mesut erkenden: 
1-t71e Jı:apmm yamoda duran f8f - Kenan kah" nnll. .,_ ip9k k.a )tadmlarm oturdutu ;reı1 istemem. oldutunu, nerede bulundutunu bil- kız, kocaman olmupun, amma Jine etmifU. - Ben artık lfdiyofuınf dedi. 1'url 
,..._ ,e.terdl.Nurl yerinden kalk- mendille_ DunrdaJd ÇIPlak realmlerl kaklD"- miyordu. En uzak hab.ra.11, YC!fllk6y- de kan kaJ'DIYGI' F.mtne mesut olmanm cfi7etkü kes- onu. hiç iKi kadar kaU ve Pll'VUd 
il. Jr.1ıısQa yaklaştı. IDçblr .ın s6yle- - Ne bıl!boaw? DmMlt dltkllt dl. BYe bnu doym111 bir kedi yav- de bijy(lk bir t.6tkte evlltlık oldu- -ıne -»en'_:._._ ~ --~,-- tiremQorclu. c6rmemlftl. Bir reY ıı6ylemenb), mi· 

bit ettin l!Crtest ıQn l8llln için: (1' .anier iuJ'du _.. ı- -nmu lrn"U ~.- Jf. Jf. nl o1mıya çatJPnanm fa7destrlıln\I =· ~~ ~~ ~ tut .adam) dedim de v.ı•aa! -: ~ ~ :.. w Nurl bir t8n farkma varchrawdım m oqadı. Nurlnba Bunadan alc!llf 8 a anlarda "url bir it .. An- hayretle anladı. 
ellnl yQzüne kapatıp dotrulurken daha k.avp ~- Ben l'tblbna sQnclOzleri boys bu köşkün adresini 6trencfi Gidip ıekerlert. ~ Mllttl. (Janta- karaya .ıtU.. On bet cOn .,... Embte biç atlam•dan ~tı.n-
ktlfretmlye başladı. Nuri, b6rl .ura- bile balmıadm ............. 'Dibe, lıllbe. =alla OJUI', ~ s1pra ~ tahkikat yaptı_ JtOçQk ahreiutt .., ~: ~= 99 dMs ta lftnl bitirip d6ndOIQ wnan r..l..: m "::°ıt!a.b~vula dolcfurdıı. T.Jt• 
tma, öteki midesine Ud yumruk da- siıara 'ftl'diD cıerdl. Bunda yuıtddar, mua 6rt0- batatladdar. Ve bir mllddet hatırla- QDam tas ballmlll 1* .._ 8eilll- nQt erie buldu. nr 
t. &.'.lvurdu. Ayırdılar. Nuri ıoteret ~ olqlıdı: lert lllb'ar, ywn1 ;rem kahve ..,. Ç8)' dıklarmı ~de çekindiler. Nl- re eerflen yatakta )"&ttıılar. - H.aat kfye ~ db9 .,._ 1f. • 

Em1nenln yanına d6ndtı, rab;J1 ıstı- - Eve kaç zamandır Milli 1Grmek anca tak-lan, tabak, çanak, atm hayet Emlnenln Buru taraflannda da, ıttlJ'edla IDl1 
klnetle bitirdi. Hesabi &6rdl1ktm için lidlP ıeli7ol'dum. dedl9 J010De aluak ~ ,. mutbala celr1 dOzıen bir atabeni oldUtu anlatıldı. Nuri aeee ..mu. llQldQ, .din . ,. - Gidip ~. N mi. hiçbir zan . .ı ama .,~_,., 
IOllft prsona: bakmamak l&rteriltl., ••botda.. kG)oe mektup )'&Zdt. Cevap alınca: kuru yem1t kokuJordu. - Canm mı nk1tdı? bt ettba- ru~ "tefekkür ederimi" demi,. 

_ Şuradan bir otmnobD ça11r M- - Yok eamm? ~ 1ılrt wlendlll bal- - Kalk Sunaya piiyonn, bir ta- J:m1be yavap ..Nurlnln omamna ham, -1 ıeth'mek leln orQa -ı.; mecbur etmemek 1lzım ıeldltlDi aıa-
lamm, dedi; met ganona da aellm e- - Elbette, dostan olılu.... 8lre- de kı5t8 clmnPu Omm bir a6r4 var- nem, dedi; llS~le bir ejlene'llm. eokuldu, Ona. tamik tanıph ilk de- ınl;re bir ~ ki.. ~-
derim. Demin: .. buram kendi dükkA- nlnce bir kızdım kil A7larca dltlml dl: • • • ta: Nuri blr~ matu. ~ lbndl blll. 
a.nuz olmasaydı. sana a&terlrdim., sUctnn MeWıati ;,.,_ 8kGnd0m _ ~ Jmcam elan kadın. hizmet- Ç ekoek arabıdl k6ye bir akpm - Te;ekk& eıMHmr dedi'. Sonra hayretle be~. Bu kadar • .-,an,. - Bu kadar b'illk ettJm c... 71-ıe 
diYordla. Biz timdi Arnavutköyune seneıi herif kaç COndOr "'bana .,ı; el almamü. Benim evimi bir biz- OstO lh'di. Hannan ;rertnden boJDuna tmUllla W'llatü bir kaba- da naaJ ~. ~ t.et• ~ada. der, ne yapsan fıtydUI 

ttJOrUZ. Kabad97ı 1le Ol'll7& ıflabı. tabllnea 111. df7e .ai nkıttuoocnı111. metçi Jaın )'lktr. dem)ftl Bu Mbep- geçerek iki katlı bir mn 6n0nde dur- hat itiraf ecflyOl'IDUf lfbl tekrar tek- rar kırm!Sl)'a 'IMsJaaaı;t .,.. .... be pk Bir k .. ketfllilk IWı:lerme lf• 
a.me 701.da; BwMI dQ7m &la wn"""'r, ...... tıla \' tel W8uk ~ ..,_ du1ar.. Bir JııODı1k laavladı.. Tcıprak w nr 'it••~......._ ~ ft"ftllf, nndrm ev1Dıı1e 1km 7811'*- laüt. 

• • 


