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Yazan: Cemat Bardakçı 

YaZ1sı ikinci sayfamızda 

'lhti k&rla mücadele 
• 
işin en kötü tarafı 

Para denilen bügük kuvvet; namussuz, ı•icdan•ız, 
bayağı ruhlu insanlartlf e;~·ade topU.nıgor. B11, 

bügiik bir ictiBMi i iJhlikedir. 
--------------------~ -------------------------1 

Yazan : Alı~ 19dll \' ALllAN 

lberik 
garımadssı 
tehlikede 

Almanya, ispanya 
ve Portekize taar

rYz edecekmiş 

Türk-Alman dostluğu 
l Von Papen İzmirde söylediği 

bir nutukta dedi ki : 

I Clti içmenin yasak edildiği sı· -----------------------------
~liarda defalarla Amerikaya 

Londr.a, 14 (A.A.) - DAHy 
Men ga~ VaGing~ıhı
k i ml!ftebki ~ yazı;yor: 
Zannedikftğine g&e, Alft«'i. 

ka hariciye n;mırı M Côf'deH 
Hıtll Ahnanya 'ntR isİ>enya')la 

" 18 Haziran tarihli anlaşmamızın her 
i i halk kütleleri arasında bulduğu 
heyecan, kalplerimizin derinliklerine 
kök salan ıilah kardeşliğinin an 'an evi duştu. Gordugüm manzara· 

'ha21nlit;ini hiç unutamam. Be. 
bUdigım Amerika gitmis, ye· 
bır arhos ve cani yata:ı pey. 

~Ustu ••• 
elbelte en korkunç bir içti. 

derd... Fakat buna karşı tc· 
~ ancak herkesin gözünü aç. 
~ :ferdi iradeyi kuvvetlendir· 
~' heS1al~ın sebeplerine gore 
lıııı aramak şeklinde olabilirdi. 
Ilı~~ Ya ak konulunca bütiin bir 

zıvanadan çıktı Vasilik 
~ııa alınmasına karşı İsyan etti. 
~ . ~ll\<?yenler müptellısı oldular. ! 
~~ll:enter çok içmiye başladıla.r. 
~ia rağmen iyi içki tcdarık 
~ 1Yen adatna aı:ıtal gözile 
~ 1dtiı i.çın kimse aptallığa 

0ll'n-adı Arka cebinde yassı 
~'le Viski olmadan hiçbir Ame· 
~ ı achm atmaz oldu. Barlarda, 
~rda soda şişesini masanın 
!\da • viski şişeı;if'li masanın al· 
~1 ltM-mak sureti1e kanuna ri· 
·~1ShJıı.zatı bil' sayı:ı SÖStcrifi 

ltt ~iti. k~akçılığı hizmclift; kim· 
\ Yap~rdu? Pek tabıi olar.ak 

tırı haricinde yaşıyan cani, ka. 
\ıı 1lfl.ır1 yapıyordu. Bufltar cgki· 

l!'sadufi vurguniarla geçinir· 
~ Y.Uılcree milyonhık bir g-izli 

~tın inhisarını elde edince el· 
bı~ milyonlar aktı. Bununla 
LYı ve adHyeyi satm a'ld'fkır. 
~e el altından biitün hükü: 

~"e belediye mckamzmatan, 

1 
llaıı, namusstız, hırsrz, cani, 

'Ilı lorba unsurların eline geçti. 
~llslu tiıccara karşı para sız· 
l!\j nın, şantajın, iftiranın her 

~1 
1atbik edrıiyordu. Polis her 

1'1erkn cephesinde. Almanlarla hayat ' e memat mik-adelfl8ine atılan Sov· 
yet orduları subayları, mar.lları 'limoçenkomııı emirlerinJ diftltyortv. 

HARP VAZIYET/ 

Moskovaya taarruz 
Rusların şimal ve cenup orduları 
metkeze yardım edemezlerse ..• ? 

Yazan: lh~an BORAN ' (Askeri muharririmizin yazısı 3 cü sayfada) 

ve Porickiz'e taacruza hazır
landığını &izli b k topl.antKia , 
kongre aea&ına bildirmiştir, 

bağın dandır. ,, 
-------------~ ______________ , 

İzmir. U (~.A) - Birkaç ~'ldenberı şehrimizde misafir bulunmak. 
• ı - " .~ 'm a.1yar.u. Anltaı .ı. Liiy..ık eiçl3i Fon Papen dün akşam izmır 

Pa s d t un~r: d .... nahıı.lli h.:,..umet crkAra ıle Alman kolonısı şeref.ne 

M. Hu ll it i~ deicr ka~ · 
nak lardan aldığı haberlere c}-a. 

yanarak bu beyanatta hulı•"· 
muştwr. ı bı r y. ! t ' t:ı.nlşt.r. 

Mihill'I PHtri:ir. kvvvfileri 
Aııor aıtaJarnıa ıöndri+i·v.r 

L izbon, 14 (A.A.) - - l\tiihim 
Portek iz kuvvetleri AsM ada. 
! arına gönd rilmck Ozert- «St•r. 
bintoo vapuruna bindirilmiştir. 
Diğer citıetten Ye~ilburundıı. 

ki garnizonun takviyesi için 
uAngolan vapuru ile askeri 
kıtalar sevkedilmiştir. 

Sovyetlere göre 
Viazma 
tahliye 
edildi 

Almanlar, birkaç gün 
içinde binlerce ölü 
ve yarall bir aktılar 

3 Uncü Alman taarruzu 
geri püskürtüldü 

Moskova, H <A.A.) - Bu sa· 
bahkl Sovyct tebliği: 

Zı:;ı..feti:ı sonlanna doğrU Alman bü:;1lk elçisi Fon Papcn bır nutuk 
lıad cdcrcıt demi t r ]{:: 

TUrkiyey-1 gtJcu,i::nb~·i İzml.rı Z•)arct etmek vcbu suretle gerek vn· 
ts.ndR~ nı nı 1a to.w.sa gcimck gere,.. b.ı ~chı'in gUzelliklerırı \ ' C hcled iy~ 
reisı'l yoruınıaz t'ikr.ıe l;aş-arılaıı parı:ık kalkınması eserini göıınek ıs
tıyon!ı.un. Bunu~ ıç.:ıdir kı, di.m:y:ı:ıııı hultıknten en güzel şchlrlert ara· 
sım:h yer nl n b.ı şrlur<lc buguıt darlıımeseı haline gelmi~ olan mane\"I 
Tilrk t.ılı>r.firpervcı: " l lç !nde bulunmakla bilhassa bahtiyarım. 

Bir • •:• "nla~n .. -'·an \ ' C yiyen bU Alemde 1zınirin çalışma \'C barış ha. 
vası, TUı lpy •yl ~ · ·1~ .y kadar 1.a.rşısına dikilen bütün tehlikelerin arasın. 
dan sevk ve drh · o ıu ıvaffa!t ol n JdyaseUI bir siyasetin nımetfnl bü;.? 
anlatıyor. Atattirkün rnuhte:;;em eser.nl elinde tutRn ünlü asker "'c ender 
gbrUJUr kabillyeltcl.i dc\'l,t adamı mcrnlcketınlzl emlnım kı her tUrJU uçu
rumların üstünden !l1ırarak saadeU: ,-c refahlı bir istikbale ı;otUrccektır. 

Bizim tarihimiz ve sizin tarlhi:ılz bırbirl~e pek çok benzer. Avrupanın 
Türk misafirperverliği içinde bulurı-

' 'on Papen 

makl& bılhassa bahtiyarım. ·------------ --- -------------
Bırbirinl a nlamayan ,.e yiyen bll 

fılemde İzrnirin çalı~ ve banı, havası, 
Türkiyeyi şimdiye kadar kartı.sına '11 

· (Devamı Sa. 3 Sü, 4 de>+ 

Amerikada 
harp hazırlığı 

Nevyorkta müdafaa 
manevraları yapılıyor 

............... lir 
Noneç Gemisi 

yakalaadl 

IRANDA 

İngilizler 
Tahrandan 
çekildiler 

lranın diğer kısı mları 
işgal aftında kalacak 

)'Koz yumuyor, pay taksirmeri 
'Ordu. Arada bir namuslu za. 
~ bıı llıeınurlan ve hfıkimler çı kar· 
~l\lar zorla susturuluyordu 

dan seneler geçti. Fakat suç· 
'~fların eline bol para geçip 
~ . et memurlarını kendtkrine 
'diye kullanmalarının sa<tmesi 
~eçınedi, Arnerikanin içtimai 

Almanlara göre Stalinin 
Sovyetlere 

hıtabı: 

Dün bütlın cepheler boyunca 
2:\ çok şıddctli çarpışmalar vukua gel-1 

miştir. 
B. Çörçll 

Çörçil, sükut 
ediyor 

Nevyork, 14 (A.A.) - Ameri
ka bahriyesi bu akşam ve yarın 
sabah Nevyork limanında manev· 
ralar yapacaktır. Müdafaa tertiba
tı muayene edilmek üzere Nev
york cıbombalanacaktırıt projek· 
törler kullanılmak, sisleme terli· 
batı ahnmak ve gemilee ışıksız 
olarak son süratıc yol vermek su
retllc hakikate kabil olduğu ka
dar fazla yaklaşılacaktır. 

Ankara (Radyo Gazetesi) - İn· 

giliz kaynakların°dan gelen haber· 

!ere gorc, İngiliz ve Rus kıtaları 

Tahrandan çekilmişlerdir. Esas 

gaye elde edilmiş olduğundan, 

iehrin işgalinde bir sebep kalma· 

mıştır. İranın diğer kısımları işgal 
altında kalacaktır. 

" ı hlllfı tamamfüı kapanmadı. 
~ Jt\anzaradan her memleket in 
~~an ~in ders alması Uızım· 
~de de; ihtikarın bu kadar 

olduğu bu devi rde hcı:ıi· 

~ dUıündürmesı ltızım gelen 

11 ' j"alnız halkın, bazı ihtiyaç· 
~ haddinden yüksek Ucretlerle 

~etmesinden, bazılarını ede· 
~~ll'ldcn ve bu yüzden sı kıntı 
~~inden ibaret olmamalıdır, 
~,.~taftan darlık, bir t araftan 
~ 1 

e tatbik edilemiyen müra. 
~tıledbirleri sayısız ihtikar fır· 
.~e Yaratmıştır. Bunlardan is· 
~ıı ederek zengin olanlar; vic
"'İ namussuz, bayağ ı r uhlu 

erdir. İste para denilen kor· 
clt ltuvvet bUtun memlekctimizS • tıpkı vaktilc Amerikada 
. ~ iibi, boyle ellerde toplanı· 
tıg Ununla ne yapacaklardır? 
Clı ırıı haydan gelen huya gi· 

~~e avuç dolusu yiyerek mcm· 
't.., fena örnekler, fena sefa· 
'ı.: israf cereyanları uyandıra· 

!Stdır. Bir kısm ı cicimamayı 
~fa tattıktan sonra kurnaı· 

Il ı Paraya tahvil etmiye de
>ı~hı seciyesi zayıf memurları 
~ bulmıya ve bunları baştan 

il 'Ya çalışacaklardır. Sonra 
;11 kazançları gayrimeşru ol · 

~hı vergisini de hukömete 
~~ IYccekler, kaçıracaklardır. 
rı Cııneun ve namuslu halkın 
Jı l\a olarak namussuz ve vic· 

ıı Unsurların bu şekillerde 
ı~ fırsatı bulmaları, mcmle. 

l\cı n, ilk bakışta tahmin edil· 
ı ~ büyük bir içtimai ve ik· 

~Ult ehlikedlr. 
b;ı~llıct, bu belaları <inlemek 
lıJt kın iş birliği yapmamasın· 
,., fı:vet ediyor. Kısmen h(lklı· 
~~•t kendi tedbirleri maksa. 

~ıll 1 Ve uygun olmadığı için 
bııı;ı tesır1ı surette ış beraberliği 
lıı1t:na lmkfın bınunmadı~ını 

~r et lr etmeli 'e hatalarında 
~~it lrıeıneUdir. 

''tıcı İstanbul, ihtikarın esas ba· 
İtqır. Bütün memieket bura· 
ttıu dıd cıdiliyor. Burada işle· 

tlltı.ı rakabe teşkildtı ise dağlar-
"ıul'llrıuş, pusu kurmuş, silllh· 

ı. • kaıerlenmlş şakilere kar· 
tını allıya sallıya bir avuç 

Cindermel\ btAHr, 

Kuşatılan 
Rus kıta/arı 
imha edildi 

Viyazma bölgesinde 
ahnan esirlerin mik
dan 500 bini aştı 

Harekat başladığındaR
beri 3 milyon R11s 

esir altadı 
Berlin, 14 (A,A.) - Alman or· 

duları başkwnandanhğının husu. 
si tebliği: Viyazma sahasında çev· 
rilmlş olan dü§man k uvvetleri, 
§İmdi kati olarak imha edilmiş 

bulunmaktadır. 

Briyansk cephesinde de düşma· 
nın çözülmesi durmadan devam 
etmektedir. Bu ik i muazzam mey. 
dan muharebesinde Alman kıtal a· 
rı tarafından alınan esir miktar ı 
beş yüz bini aşmıştır. Esir rnikta· 
rı durma.dan artmaktad ı r. 

Doğu cephesinde hMekAt başla· 
dığındanberi Alman kıtaları tara· 
fından alınan esirlerin topyekun 
miktarı Uç milyonu geçmiştir. 

<Devamı Sa: 3 Su 7 de) §§ 

Bugünkü mürakabc heyet inin 
başında namuslu, iy i niyetli bir 
mildur, çoğu tecrübesiz b irkaç rne· 
mur var. Asıl icraya ve tatbikata 
ait işleri belediye memurlarının ve 
~abıtanın, kendi yüklü vazifeleri· 
ne ilave diye. yapmala rı bekleni· 
yor, fakat kendimizi ne diye a lda· 
talım, bu vazifeler ya yapılmıyor 

veya umumiyetle yanlış yapılıyor. 
Birkaç defa yazdık, bir daha 

tekrar eCleceğlz : Fiili mürakabeyi 
bizzat tüccara vermekten. tedbir · 
leri onları dinliyerck tesbit cıt· 
mekten ve kendilerini bunların 

tatbikinden zümre halinde mesul 
tutmaktan başka çıkar yol yoktur. 
Memurların eteği bu bataklığa 

mümkün olduğu kadar az sür ün. 
melidir. 

.\hmet Emin YALMAN 

•••••, aorr•t 
... , •••• llalltl•• 
aııımall 11t1ror 

Bugüakü parola 
zafer veya ölümdür 

8erne. K (A.A.) - Ofl: Ek-e· 
riya bizzat SWJa tarafından ya· 
zılaa Pravada'wın bafınakal•l eı
\'ll muhariplere bütüu k•vvetle· 
rlnl kullaamuarını lııtlyea k il 
hir lıMap yapmakta ve ,..ıar. 
söylemektedir: 

«Düşman Sovyet Buyanın kal 
bine yini Moakovaya ulqmata 
istihdaf etml!!tlr. SM1 maharip· 
ler, a~keri bllJllerlnl acele blldlr
melldlrler.> Bu heyecanıı hitabı 
neşreden Moskova radyoeu, ııon 

olarak, «Buıünkü parola zafer ve 
ya ölümdür» demektedir. 
Diğer taraftan tnıllterede ko

münistler, «İkind bir Cf'pbe teaı.ı 
urnanının geldiğini &öyliyerek> 
acil yardımlar ya1!9lll\Uını lıte

mekt.edlrler. 
Suaday Ekspres, !ag'lltere Har

biye Nazırını teşebbüsten maJr. 
rum olmakla itham ederek şöylt' 

diyor: 
cı:Almanyanın müttefikleri bl· 

rer birer imha etmekte oldut u 
anda eeylttl kalmakla imparaıor 
luğu kurtaramauınız.ı> 

lngilizler Pire'gi 
bombaladılar 

Kahire, 14 CA.A.) - Ortaşark 
İngiliz hava kuvvetleri umumi 
karargahının teb llli: 

İnı;:iliz hava kuvvetlerine men· 

sup alır bombardıman tayyareleri 
12/ 13 birinciteşrin gecesi Pire il· 
manındaki petrol tesisatına hücum 
etmişlerdir. Havanın fenahjına 
ratmen bu hedef m üessir su rette 
bombalanmış ve hücum ne ticesin· 
~ y.angualar cılkmıltır. 

Şiddetli m uharebelerden sonra 
kılaatımız Viazma şehrini terket. 

1 mi§lerdlr. 
Cumartesi &ünü v ukua &elen ha· 

va muharebelerinde Sovyetler in 27 
tayyaresine mukabil 122 Alman 
tayyaresi dü!iiırülmüştiır. 

Bunlardan 16 sı hava muhare
belerinde düşürülmüş, 106 sı hava 
meydanlarında tahrip edılmiştir. 

Moskova civarında ayrıca 7 Al· 
man tayyaresi düşürülmüştur. 

Her türlü beyanatı 
Rus Başkumandan

hğı verebilir 
Londra, U (A.A.) - Tdemondia~: 
M. Çörçil, işçi mebua Shlnwell'ir., 

Rusyada \"a.zıyctin aldığı tıekle da.ır 

olan bir sualine ce ... ap vererek. vaz:

Va~ington, 14 <A. A .) - Gro· 

enland açığında devriye gezen bir 

Tahran, 14 (A.A.) - İngiliz ve 
SO\•yet kıtaları İran hukömet mer

kezi bölgesinden geri çekilmekte. 

dir. Çilnkü bu bölgede hiçbir ka. Amerikan ganbotu Groenlaod sa· 
hilinde bir radyo istasyonu ile bir rışıklık zuhur etmemiştir. Bu kıta· 

lar buyuk bir ihtimalle, İran hu· Norveç şilebini yakalamışlır. Nor 
veç gemisi silAhlı değildir. Gan. kömeti tarafından başlangıçta mü-
bot h iÇbit" mukavemet görmemiş. tareke şartları arasında kabul edi· 
tir. len hatta kadar çekileceklerdir. 

Moskova, 14 ( A.A.) - Öğle Ü· 

zeri neşredilln Sovyet tebliğinin 

1 bir ilavesinde şöyle dcnilmcktcı. 

dir: 
Sovyet topçuları cephenin şima

li gar bi istikameti kesiminde ta. 
arruza geçen düşmanı aı;ır zayiata 
uğratmışl ardır. 

yet hakkında izahat verecek durum: - ---------------- - -------
da olmadığını söyleml.ıj ve demlşl'r 

ki: 
cBu huswıta her türlil beyanatı 

ancak, büyük meydan muharebesim 
idare eden Rus başkumanda.nlıtı ve· 
rebihr. Onun şimdiki tebliğlerine her 
hangi bir şey lltıvesine imkan yok-
tur.> 

İşçi mebusun, Rusyaya yapılan yar 
dımın şümuıu ve sUrati hakkında 

Bir kaç gun içinde Almanların 
zayiatı asgari 5 bin maktul ve ya. 
ralıya çıkmıştrr. Bir Sovyet topçu 
birliği yalnız başına 18 tank dafi 
topu, bir kaç sahra topu, üç siper 
havan topu ve 22 mitralyöz mev. 
zli tahrip emiştir. 

Nevyork, 14 (A.A.) _ Londra. BUyUk Britan~ada ~evcut endişeye 

Yağma Hasanın böreği! 

Un tevziatmdaki yolsuzluk 
artık kabul edilmelidir ! 

Alb mümessilin imzasını taşıyan listeyi 
alakadarlann dikkat nazarına koyuyoruz 

nın sal&hiycttar mahfillerine ge- dair olan sualıne; Ç~rçil,. şu sırada, 
len habere göre, Rus cephesinde alenl veya gizli hiç bır münakaşa ve 
bütün faaliyet merkezde ve pek suali tasvip etmediği CCl'aını vermtş
az miktarda da başka yerlerde te· I tır. 

(Devamı Sa. 3 Sü, 6 da) X § -·--------------------- -----, Şehrimizdeki slmitçı ve börekçi. 
lcrc un tevzi edenlerin, dört ay· 
dan fazla bir müddetle, nakliye 

.&lmaalar bt!r clrdllderl şehri bir ha rabe halinde bulmaktadırlar. ı,ıe dti ..... , .... en mWaim uaayi .-lr
hriadea blrl olu Vlt.elıek Almanlar&» eliDe bk kül Jliuu b lllMle ıeclllt*• 

masrafından maada beher çuval 
için ayrıca masraf namilc )ırmı 
üçer kuruş alındığını ve 1500 kü. 
sur lira gibi ehemmiyetli bir ye· 
küna baliğ olan bu paranın uluorta 
dağıtıldığını bir kaç giın evvel ~az 
mıştık. Bugün de elimize geçen ve 
bu paranın her ay kımlere ve ne 
kadar verildiğını gösteren altı mü· 
messilın ımzasını taşıyan bir liste· 
nin suretinı alfıkadarların dikkat 
nazarlarına koyuyoruz. 

Bu listeye göre, bir a. da 322 
liraya baliğ olan bu paradan 40 

lirası deponun muntazam bir def. 

teri ve kaydı olmadığı halde mün· 
hasıran ekmekçiler cemiyeti reısi 

Ahmet R.zanın hatırına hürmeten 
depo kfıtıbi tayııı edilen Necatiye, 
46 lirası tahmil ve tahliye (!) me. 
muru adılc milmessıllerden Ku· 
çükpazar fırını sahıbi Şükru:ye, 

20 lirası tevzi giınlen depo kapı. 
sında luzumsll2. yere bekletHen 
seyyar borekçi ı<adri)'e bekçilık 

namite, 50 lira~ı da mdmessille
<Dnamı Sa : C ili : 1 _. X 
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Eski bir dert 'r j!_S_o_ru_y_or_la_r :_, $ E H i R H A B E R l E R i ~"~ 

Aldığımız tedbirle kırlasiyecili k, 
( neme lazımcrlık) ~letlerinin 
faaliyetine mani olamıyoruz 

Celep ve oduncu
ların tehditleri 

«- Gazflk\erdc ııık ı;ık oku~ vı:, !i • 

nlrlenly•rur.. Kime mi dediniz 't 
Xlnte olacak, »aaan kaza~ 

hırslarını balktan kOllardıkla.n 
fıula paralarla yatıştıran el t91ı· 
tan(•ılarlle t>dwı toltculanntı. Bi· 
:raz karlarına, keyUlcri11e dok.v· 

Et fiyatlan arttmlmıyor Fasulya 
fiyatları 

.. r 
Bir asırlık bir şıı 

' -Z-
Arkadnşun derdini dokmcğe de· fc!tışlığe gönderllmışsc nıçm mah

'-nm etU: 92 , 929 .scnelcrındc Eliı- suplan yapılmamıştı? .. Bu suallere 
zığda. nhyım. Romanyadan, Bulga- bir ce\ap bulamıyordum. Uzun n 
ristandan gel ~k göçmenlerle Der· zahmetli araştınualardan. sor~t.u~ .. 
slmden nakledilecek C'Şhas ıçin Ela· malardan sonra öğrendim ki Elazığ 
eğ ovasında yenı köyler yapılması· vilnyetinden gonderilmiş olan surt 

nuldu mu, hcınen ııoınurtu;)·or, ben 
liklerhti uautu Of', 'e: 

- Narh arttırılmadığı takdir· 
ac tstanbula Jıay1. an ı;clcmeı.:.. 

- Va~~ et bb~ 1 dcnım ~rı;c 

odu• ~etirflcnıe7. ! .. 
'I'chditlcrinl Jia\·uruyorlar ... » 
Bunu l a1.an oku~ ucumuz o-

Komisyon keçi, dana ve sığır 
etine de fiyat koyacak 

Fjyat roünkabc komis)·onu et 
mecslesi üzerinde kati kararı ~r· 
mis ve tüccarlara et fiyatlirının 
hiçbir surette arttırılmı aeağını 
bildirmiştir. 1 tih ı mıntakalnrl· 

na yazılan raporlara ·verikn ce· 
vaplarda, bu aylarda 1stanbula çok 

yat üzerinden ipkn etmiştir. 
Bundan başka son bir kaç çün 

zarfında keçi, dana, sı~ır ve man· 
da et iiy2tlarında göze çarpar şc· 
kilde bir yüksekhk görülmektedir. 

Fiyat mı.iı'akabc bürosu bu yuk· 
sckliği nazarı itibara almış ve ko 

ihracat için azami 
fiyat tesbit edildi 

na ve buralarda o- evrakını nıfifettı:oı 

turtulacaklal"a yi· ,. y a .z a n : ' tık muhasibi d~-
yecek, tohumluk \'e 1 C l .... _. .. il 1 bına atmış ve bic 
çift hayvanları ema ~a..yl dahıı açıp yüzleri· 
ven1mesı hUldkmet.\, J ne bakmamı~. Ma· 

ruyor: 
- Okurken sl11irl(!1111iğinıiJ', hu 

<ıöı.IC're ,.h A RMthatap oialUıu', 

h~I' ı:,tip Pe gamber g\bl .sabır· 
lı insanlar pllha. Bu 'atlar, lıii· 

k9mct kudl' tinin 'e ı•Wct men· 

~iktarda koyun yollandıgı, ayrıcn 
Ticaret Vekaletinin te:jebbilsilc bu 
hayvanları nak~ek vesaitin de 
temin edildili bHdirilınek\e4iiı·. 

n\isyona keçi, dana. sı ır \'C man· 
da etlerine de bir fiyat konulması 
hususunda bir rapor \'&m,iştir. 
, Fiyat mli.rakabe komisyonu bu· 
giinkü içtimamda raporu tetkik e
decek ve bu gibi ellere de azami 
satış J:iyalı koyaeaklır. 

Ticaret Vekaleti ihraç olun.acak 
fasulyelere flynt tcsbit etmiştir. 
Tesbil olunan bu fıyala göre mem· 
kket haricine çıkarılacak fasulye· 
Jer 30 kuru=tan aşağıya satılamı· 
yacaktır. 

Ögrcnctisimize göxe, assari 30 

kuruş fiyat ur.erinden satılacak bu 
fasubclerin fiyatlarından 5 kurus 
fon hesabına a;>•r\}acaktır. 30 ku

ruştan fazlaya satılacak fasulyele· 

rlı1 yU:ıdc 25 i gene fon hesabına 
ve yüıdc 25 i ti.ıccara bırakılacak· 

çe karar altına a- lı sene geçmiş. ha· 
Jındı. Komisyonlar kuruldu, işe baş· valeler kesilmiş, mahsup muamele-.· 
landı. Bu hu u ar için ıazım olan nln yapılmasına da lmkıin kalma~. 
para Dıyarbalurda bulunaıı Umumi Bu sırada muhasiplik de ltlğvcdilmış 
M.ü!ettışliklen ı;önd rildı. Fakat para ve muhasip diğer evrak arasında bl· 
M&lsandığın d il za-aat Bankasına zam sure kAğıUarını da bir çuva'a 
,.e valıntn ndına geldi. Kredı talimat· doldurarak Diyarbakır Dc!terdarlığı
namesl hUkUmlenne göre rfecli\:ı- na devretmiş. Deflerdarlık do. bu çu
cek ded er. Ynnl ben çekten imzala- valı alınca evrak mahzenine fırlat· 

yacağun. lstihk k saıtiplcn p~· m~ atmış? 
nı bankadan alacaklar, lskAn dairesı Şımdi kıme ve nasıl dert anlat:a·; 
de san e' rakını Umınnl M:UfetUfiiğe caktım? Umumi MU!cttişl~n bah'>iı 

taatinin üııti.ialiiğünü. hu kliııtah· 

lann ~iiilerlnc •eden ı:a'11o"'•Y"r 

ve •eden sonıurlgan yüı.leriai blls 
bfittin çnrpıtmıyorlar ocııba T .. 

I••• ilimle ı.ıten 
ltlr 8'k macerua 

gbnder ek. :Sualar\Jl orad:ı maıuıup· geçen ve sarf evrakının alındığımı 9· k 
ıarı ;>apılacak. Ya yapılmaısa! Ço· bıldiren yazısının bir örneğini çık:ı.... tr genç ,Z, ÇOCU• 
ruma aıt mahsup belAsından_ henüz ranı.k Maliye Veklletıne gönderdimJ g" UnU düşürmek ister• 
kurtulmamıştım. Bunun Uzenne bir Bu sureUe vll~yetin vazifesini yap· • 
de Elazığ mahsup işi eklenirse halim mış olduğunu, bu paranın Umum ken zehirlenen,\( öldü 
nice olur? d ye ddfündUm. SUtten MUfetU~ten sorulması icap edeceği ıi 
a~un yanıktı. Yoğurdu UCleyerek göstermiş oluyordum. lkl sene ses 
yemek lazımdı. Çekleri Unı:alama· çıkmadı. Bir başka villyette bulıı
dıın. Ve paraların oğrueo. MaJsar,· nurken .Maliye Vek Jeti evvelki cm
dığına gonde~si ,.c oraca sarfe- riııi tekrar etti. Ayni cevabı verdım. 
dılnMsi ıçın Lcşcbb ere ~tan. İki sene yine ses yok. •ıhayet teka· 
llu t~ ıslcrdeo bır türlü mUsbet Ut oldum, lstanbula geldim. 

netice çıkmıyordu. Alacaklılı&r a.ı Günllft bfrmdc Dıyarbakır Defter
hergtin HükCtmetin dıvanhanesin® darlığından gelen bir telgraf Uzet"in<? 
bo~ unları bUklik dolaşıyorlardı. Öd<"· çarp diye tekaüt maa~mı haczetti· 
me gcclktıkçc hem hükOmetin ltlb:m lcr. Ve cayır cayır kcsmeğe ba..şladl
bozulacalt hem bu za,~sı.Ihların zararı lar. Yeniden feryadı yükselttim . .A!· 

artacaktı. Yilıcğım dıı)•anmadı. Çek· !ah ra~ı elaun şimdiki Umumi MU 
tere imzamı attım. Sarf evrakını da, fettiş Bay Abidin özıne.ııin himmetile 
,·aktinde nıah pi n yapılmak \\zere sarf enakı mahzenden buldurulup 
derhal Umıımt Mli!ctli.,liğe gOrıdcrt- çıkartıldı. Fakat sekiz bln kUsur 11-
Um. sır h:ıCta sonra telgrafla malı· ralığı noksa.n. Maliye Vekaleti EIO.· 
ı;up ilnıUha~rini istcdık. Cevap çık· zığo. bir MaUy mUfetti9i ve Diyar· 
mad .. Bir mUddrt sonra bu isteğim'· bakır Defterdarını göndererek, ince
~ı tekıt etlik. (S rf evrakı gcldi. lemeler ille yaptırdı. Bu noksan sc· 
Muhaslbc \'criıid!. :MahSupları yapıı- netler bulunamadı. Çare yok bu se
mak nzercdır-> dıyc bı.r cevap aldık. kiz bin lirayı ben ödeyecektim. Artık 
au cevaJ!l ı ı.·c sekiz \•ilfı.yetln bUtün ben yaşadıkça m&&fımı kcsece~.icr 
lşlcrınm sanl gibi işlemesini temine ve ben göçlUkten sonra da çocu',\a· 
ınemur olan bir makamın kendi işini rımdan talısile de"·arn tıdccckıerJi. 
sUrUnccmcde bır ıunıy catını düşU- Haydi b~a. gelen çekilir diyerek tu· 
nerelt müsterih oldum. Bu tarihten nu dneyc ,·urayım. Fakat tşm haı.;. 
uç ene sonra Ç<ırumd:ı. \'ali lkcıı bir katini bilmeyen çocuklarım (bab:ı· 
gfin Dcrterdıır, elinde bır kitğıt ya- mız hUkQınetin parasını qalnu.~) c!i
nıma geldi Bll kağıdı okurken al· ycceklcr ve bana lanet ~e<:eklcrdı. 
nımdan d \ soğuk teı· taneleri dökı\· Beni en ziyade üzen, kıvr ndıran 
ıuyordu. Bakınız MnliYt' Vek61etl bu noktıı. da bu idi. Böyle elim dilşüncc· 
lııhrlratındıı ne dıyor: lcr arruıında yuvarlanırken Eltııığ 

Yalınlı. EU\zığ valısi iken Umumi İskan mUdUrUnUn tekaut olarak İs· 
Mufettişliklen kcndı ine gön<lcrllmif lanbulda oturduğunu öğrendim. Su 
olan iSk n talıs atın<lan ot.uz altı zat dürlk:ıt, mazbut bir memurd•ı. 
bin ııranın m hs\ıbumı yaptırmamış, Muhakkak onda bu işe aıt mıılilmat 
Bu paranın sarf C\'rakı da. yoktu.ı·. ı.·e evrak vardır dedım. Aradım, bul· 
Ya bu c\ rakı goBterlp mahsuplarını dum. 
yaptırsın, yahut aldığı paraları gerı E1.·et bır defler ve bir kaç parça 
~ erafn.> ka ıt var. dedi. Ve gelirdi. Bunla~ı 

O dakık da ne hale geldığımi, rı.e UmıUc karıştırırken cllme bir kUç\ik 

korkunç b r zap vo ıstırap içine dU~ kAğıt geçti. Bunu okuyunca, tıpkı 

tutumu Uı a\"\'Ur edemezsiniz. Ara· 
dan u~n ıı. bir zam n geçmiş, Ell\ıığ 
ıaktn işlennc dair aklımda, hatınm· 
ela bir şey knlmamıştı. Bu para elbel 
bır lş ıçın ı;ondcr!lmiştı. Bu iş ya gö· 
rUlml\ş yahut görülmemişti. Göril:· 
mUşse alacaklılar neden paralarını 
ıstemenıışlerdı? OorUlmemişse böyle 
mUhım bır )okQn tutan bir paranın 
ne dıye üç sene benim zımmethnde 
kalma:ıına gdz yumulmuştu? Para 
arfedılmlş, sar! evrakı Umumi MU-

HERGüN BiR FIKRA 

Arşımcd ı;ıbl, ihtlyursız, buldum. 
buldum, buldum diye haykıı·arak e· 
dadan dışarı fırlamışım. Bu kağıt, 

Ziraat Bankası Elhıt şubesinden 

Vıliyete yazılmı~ bir tezlterc ıdi. 

Meali şu idi: 

( .. tarih ve .. su:rılı emrinize uyu· 
larak, iakAn tahaiıııP.tmdan sarfedil· 
mlyen sekiz bin iki yüz elli ltra, 
.. tarih ve •. sayılı irsallyemlzlc Di 
)'arbakırda Umumi l\tilfettişliğe gön· 
derilmlştir.> 

Tamanı benden aranılan para. Gö· 
rlilUyor ki Mahye müfettişinin, Def
terdarın tctkıklcri de pek sudan ol· 

(Devamı "'a: f Sii: 4 de) § 

Şehremininde Uzunyusuf mahalla. 
sinde 17 nwnarada oturan Lfıtfl adm 
d:ı birisinin 22 ynşındaki kızı Hayı·l· 
yenin son zamanlarda. ba,\ıından r 
aşk macerası geçmiş ve genç kız gay 
ri meşru olarak bir çocuk kaze.nnuş 
tır. 

Bundan sonra sevgilisinin ihaneti· 
ne uğrıyıın genç kız, gebelığınden e'' 
halkının haberdar olmıunası için to-
euğunıı düşUrme i kararlaştırmış ~c 
evvelki gUn, Murutp şada 12 numa· 
ralı evde oturan bir ahbabına gee~ 
ye.tısına. gitmiştir. Hayriye evvelden 
hazırladığı füıcı yatal"ken içmiş, Ca· 
kat bu-az sonra sancılar içinde kıv· 

ranmıı.ğa başlamış. abaha karşı Ja 
ölmUştUr. 

Vakaya müddclumwnilık el ko~muş 
Hayrlycnin cesedini mu&yene ed •n 
adliye doktoru Hikmet Tümer ze
hirlenerek öldi.\lllnU teabit etmltlir. 
Ces t. Morga 'kaldırılıfüş, erı.ç kızı 

ı:ocutu düşürmesi ıçm t ik ,.e ilıl· 

cı tavsi.} c edenler hakkında tatikika· 
ta başlanmıştır. 

Blıtikletlc tnmnya ~rı•tı 

.l\lc>dada Aftlap sokağında otura:ı 

Mcnahim adında 15 yaşında bir ço· 
cuk, ıırkadaşı 12 yıışında Abdullahı 

bisikletınlıı aı·ka.sına bindirmiş, mek· 
tcbc giderken yolda H numaı·a.h trar1 
vaya çarpmıştır. 

Bisiklet parçalanmış, Abdullah ba· 
şından ve muhtelif yeı-krtndcn yara· 
!anarak NUrnunc hastahancsıne ka~· 
dırılmıştır. Ga.r!.P tes:ıdUf Mcnahıme 

hiç bir şey olm mıştu·. 

Vapurlarda kı tarifesi 

Devlet Deni:ıyoU rının kış tari· 
fesi bugiinden itibaren tatbik edil· 
me c ba anacaktır. 

Şirketi Hayriycnin kış larifcsi· 
nin tatbiki ayın 20 sine bırakılmış· 
tır. Şirket Bo ıızlçinde oturan me. 
mur ve taJcbelcre kolaylık olmak 
üzere tarifede bir çok değişiklikler 
yapmıştır. 

İnkisarlar Vekilinin tetkikleri 

Bir milddettenberl şehrimizde 
bulunan Gümrük ve Jnhisarlar 
Vekili B. Raif Karadeniz dün Ci· 
balideki tutun fabrikasına giderek 
tetkiklerde bulunmuştur. 

Bu ana kadar 
hıristiyandım Sonra Patricia'ya tabii görünecek yol

da bir tavır tatmarak sordu: 
EDEBİ ROMAN 

- Ne 'ar, rıe yok? 
Patric:a iııtlı bir tob3Sümle cevap 

\'Crdi: 

Koınisy.o ortada et fiyatlarını 
arttıracsk · bir sebep olmadı;ına 
kanut eetlı'erek iiyatlan eski fr 

Araba tarifeleri 
hazırlan, yor 

Soı.ı ~eı:de şehrimizde fayton 
,.e $81r nevilerdc blnek arabalarının 
çogalm&ıkta olduğu ı;örUlmüştUr. şım 
cliye kadar Adalardan lstanbula Sa 
araba ı;elmlşUr. Belediye arab3Cıla· 
nn rast,elo istedikleri fahiş nakll 
Ucretlerlne meydan vermemek lçln 
tertibat almış \"f' bir taı:l!e hazırlıy& 
nk daimi cncUmenc vermiştir. 

Bir iki ,11ne kndu.r tatbik mevki· 
inıı konulacak bu taıifeye göre E· 
mlnontl Aksaray Ucrell 125, Karakoy 
Şişli Ucrcti 175, EmlnönU Yeşılköy 

S25 kuruştur. 

Bundan başka belediye fazla Ucre~ 
lııtiyep ~örlerl• de ciQcll suretle meş 
&'Ul olmaktadır. 

Belediye r.tsi muavini L6tfl At· 
soy şika.ycUcri dabna dinl Ytoetlnı 
blldirm~ ve sündUa 20171 ceıc• lae 
4404.6 ya telefon edilmesini halka 
llA n etmiştir. 

:!'lluhtekir ~ha ~yaur'Ull ıllrgiinc 

;Öft«ltrilın•i ••ly•r 
Blr müddet evvel benzin ve motor 

ya~ lhtfkarından dolayı Asliye lkin 
c1 ceza mahkemesi tarafından tevkif 
edilen Ayaspaşa.<la.kl <Modern Garaj& 
nhıbl Seha Soynur'un mahkemetı; 
dUn "tııtirilmtştir. 

Mahllel\1e. Seha Se,\'tlUl'\Ul suçunu 
sabit ~ömıUş, Kendisini 5-0 l.ra pa· 
ra. bir hafta hapiıı ve 15 ;tın d dük 

kAnının kapa.tılmast cezıısına çarp· 
mıııtır. BundlL?l ba{'ka ih.tikir mev· 
zuu olan 2 ton lwnzinın de müsadert:· 

tır. 
Bı.itiln (asulyçler bu fiyata da· 

ihraç maddelerimizin 
fiyatları yükseliyor 
Almanya ile son yapılan 100 mL· tüldlr. Yalnız b~rbunye fasulyeleri 

yon lıralık tıcant anlafnıasından ,o 1 bu !i~ attan 3 kuruş aşa;ıya satıla· 
rıı. memlekcUmizdea Almanyayıı. Ut caktır. 

ı-aç edllecek maddelcıin fiyatlannd'l 
şimdiden b.r yUltseli;ı b:ı.şlamıştır. Beledi,\·e nl:1aw-....-iM flayd 

Haber aldığımıza söre A\manya ile etnıiyen slaero.alar 
iş ıörecek tüccarlar Alma.nyaya gön· I Alemdar. Çembedıtaf, Sirkecideki 

derUecek malları depolard toplam:ı.· I Halk, Azeri, Şehzadeb:ışındaki Mlll!, 

ya başlamışlardır. Bu i'id~'lle f.yat• H~l ve Turan sinemaları, ıişeye cbl 

ıann çok yükselecetı tahmin olun· lcUeri sona. kadar saklayının şek· ı 
maktadır. Undc tabell a.smadıklarm<lan veya 

TtcareL VckfUeti koylilnlln tsti ma:- büfe bulundurmayıp meşrubatı salon 
edilmemesi için tedbtrler almaya b ' da. sattıklarından sahlt>ltri hakkındtı 
lamı~tır. ceza. kesllm.ştir. 
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Yarım asırda .•• 
i891 de: 
- Kuıum Falma nlne, bu akptn 

alabe;riml6 yengem ve ağabeyi· 
mfn kayınpcderile kayınvalidesi 

iftara gelecekler. Aşçıbaşı hasta. 
lanmış. Al şu 

sıecidiyeyi de dı. 
arıdan alınacak 

f ylcri al. Bız.o 

bir tarhana çor-

bası, bir kuı.u 

- Yal111z hanUT1cıifım, bu bir 
Ura yetlşmeı, bir mecidiye daba 
verscniz .•• 

(Akşama yemekler hazırdır. A· 
ile mutfağından gelenler iyidir, 
fakat evde yapılan çorba tatsız 
tuısuz.dur. AY§C bacı hanıma yilı 
yirmi kuruştnn on kuruş iade et· 
mi§. yiı:mi kuru~ da kendi kesesi· 
ne atmıştır.) 

* \9U de: 
si kararlaşlırılmıştrr. 

Milddeıumumlllk suı;lunun sürgün· güveci, bir zey. 1 -:- Pervin 1'ııım, bu akşam ağa. 
le tııcıiyesUıi istediilnden 'kararı tem· tinyaC:lı pırasa, beyımlc yengem ve a,abeylmtn 
yiz cttir~ektir. bir puf b<ırcgl, bir de giillaç yapı. kayınbabasilc kaynanasl iftara ge. 

ver. lcce~cr, A§Çı hastalanmış. Al şu 

:Saate l.\lali) c meı.nw11. sarı 
İh8an yakalandı 

Tanınmış sabıkalı dolandırıcılar

du ~n th~ evvelki ,Un de t Uk· 
!Al caddesinde Ri!at adında. bir lerıi· 
r.ln dilkld.nına cıt~i~ kt.ndiaine Ma· 
Uye memuru sll3U vererek o.t1:lyeyi 
tefUş etıtUtUr. 

San İhsan tefUftcn sonra t.t:nl· 
hane sahibinden usul ( !) ü.urine be{ 
lira Ucret lstemlf, bıınu alıp savuş· 
muştur. 
BıUhua ifl.n anlafılmasile yakala.· 

nan Sarı lhaan. dün adliyeye l!l)vke
dilm~ sorgusunu müteakip le\ kil o· 
lunınu,tur. 

Bir b<'rher, muşteriı.inl tra~ 
ede-l'kf'.n dıı1m u oıcm 

Pannakltapıda, Burs:ı soknftnd:ı 
berberlik yapan Mehmet Cemal ıı.dırı 
da biıisl, dün bır mU~terislnl traş e· 
derken fenalaşmış ve dU~Up ölmu,. 
tur. 

Mehmet Cemalln 1' ip durmas•n· 
dan oldUgü anla~ılmı~. cesedinin def 
n!ne ruhsat verilmiştir. 

- PeM:ı hanımcJğıın. beş lirayı da bize bir çorba, bir 
- Bir mecidiye l'et~ir mi? yumurta, bir sebıe. biı· pilav, bir 
- İlı'ıhı hanımcııım çol> bile. Ki. de kompQ6to yan. 

krdc tarhana, yag, zcytinyas. un, · - Amma yaptınız ha bayan. 
&Ullfıç var. Dışarıdan etle pırnsa Uen buraya aşçı olarak geln\edim. 
alaeaQım. Hatınnız için yumurta pişlreyim. 

(Ak~aına bütün ~emckll'r hazır. Fakat üst tarafına aklım ermez. 
dır. Fatma nin~ hanıma mecidiye· - Öyleyse yanımızdaki lokıınta-
den artan altı kurusu iade etmiş· ya git, Hepsini oradan ısmarla. 
Ur.) - Bı.ı saydıklarınızı beş lira ile 

* 1911 de: 
- Kuz.um Ay bacı, bu akşam 

ağabeyimle yenı;;cm ve ağabeyi· 
rnin kayınpcdcrilc kayınvalidesi 
iftara gelecekler. Aşçıbaşı hasta. 
lanmış. Al şu lirayı da blz.c bir 
çorba. bir ku:.:u güvoci, bir z:eyUn. 
yailı pırasa. bir puf böreği. bir de 
cüllfıç yapıver. 

- Aman hanımcığım. haydi çor· 
ba~ la pırasayı yapayım ama güve. 
el, böreği, güUAcı ~ceren1em doğ. 
rusu. 

- Ösle)~C Nisanta ındalti aUe 
n\utfacına git; kUi miktarda bir et 
ycmeğilc bir börek, bir tatlı ıs. 

marla ••• 

TEFRİKA Ne. 103 ki: 

mi yapacasım, lokantada gülerler 
ayol. 

- Al iki buçuk lira daha. 
(Akşam bıitün 

yemekler !akan. 
tadan gelmiştir. 
Pervin yedi bu· 
çu): lindatı ba· 
yaN bir şey iade 
ctmenı;ş, kcııdl 

ft&esine 2,5 lira 
atmı~Ur.) 

* Bayanlar, b~ün her zamandan 
ziyade alı!i verişe akıt erdirmek, 
yemek pişirm<:Sini Qilmck ihti.ya· 
cm dasınız. 

Tir:yaki 

- O kadar mes'udum ki kalbimde bu 
saadetten ba~ka bir hisse yer kalmadı. 

Ba.ran Turpin'in içi rahat delildi. Bu 
hissini Odrcyden saklamıyordu: 

- Eter bu kadın bu ak§am da size 
hürmette kusur ederse bilmem ne olu.r! 
diyordu. 

o manlı ı;lilall'511'in on dort ya
\illldıl l l unci.ı JWlrll alıı olup lf 
ı>Pne ti&ltanat \irı•n Birind Ahnıet, 
müte.as!'lır rn llf!k sofıı olduğa ka· 
dar da mllıırff, ıjeh1.efe dü'kiln -ve 
bllhaı.sa, onuııdıı boğdurdu~ Nad· 
mum Den ı, ra,anın kımıldadı· 

ğlnı ı;orüncc hançeri ile tizcrtno !:Ö· 
kür. <'e"""ını ddtk d~lk edettk ka 
clar ltiddct \C hın;ına makJöıı ''CI 

talim bir adamdı. 

- Hiçbir ,.ey yok! Her iş yolunda .. 
Bu akpm'ki ziyafet istediğiniz gibi ve 

şa§aalı olacak. Hemen gidip giyineyim, 
sonra t;t.'Ç kaldın diye bana çatarsımı. 

Valiyi bir düşünce almıştı. Vaziyette 
tabii sayamıyacası bir şeyler vardı. Yiiı 
başı Trovt•r Smith"i aradı. Bııtün gün 
Lady Brandmor ilo çalı~tıcını ve şimdi 
de giyinmcie ıittiiini göyledilcr. 

Yaıan: Francw tle Cr•••t Çnirea: Reııan A. Jll. YALMAN 

kapılarını kUltletUm. Serin kalma!iı için 
de h~r tarda bu1,1 parçaları koydurduın. 

- Bu ıkpm hem çok aktlh, hem do 
çok cilıelslniz, Patricia... Elbıselerimiz 
de hemen hemen eş ;ibi. •. 

Qdrey bu sözlere. sakin bir tav•rla ~u. 
cevabı verdi: 

Sultan Ahnıet hlr Ramaıao ,U· 
nu sar•;) hadcınclcrlpden bfrfnln 
Mr kö-:-C;) e gizlenip oru~ JCdiğiııl 

gorllr. Hemen hanı:crlnl çekip li1.e
rlııe ~ Urfır 1. e böğl\rilr: 

- Bclu•y bubi . So.> le haka31 ım 
•r.n Mü.,Jıınıım drğll ınislıı !. 

Rektaı:I olduğu rholct edilen ha
:tcm•. !>ti ııkkıuılılıgını nıuhafa:ıa 

eder. l'arlı.>an haıı~oerin önU~ 

bo,>nunu blıker: 
- Bu ana kadar lıırlı;ti.>aJıdım 

tıaıtl~abım. Bunu, saraydan atılıp 

ihtarı ahaneıılı.den ınahrwn kal· 
nıntııak l<;ln ı;iı.lil·ordum. Şimdi dc-
1.ı!C't 'l' hlda.) eUnlzlC' ımısluman ol 
tum ' tnıurden kurtuldum. 

Dil(' elini opcr 'e lıeıneo oru<:a 
ni:ı et ile. ııa.ı:U~Mıın ;azabııu t(:skiD 
9der. 

- DUtün giin ne yaptılar? 
Diye &arunca eu cevabı aldı: 
- Sofraları de~•rtirdiler ve küçü.ı: ma 

salar koydular. 
Vali yerinden fırladı, yemek salonunun 

halini görünce dehşete düşti\. Hemen 
bütün u§akları seferber elti ve hepsine 
§tı emri verdi: 

- Derhal eskisi gibi bir büyük sofra 
kurulsun! 

Sonra şiddetli bir lisanla haykırdı: 
- Ecer sofra benim tertip etmiş ol· 

ducum gibi kurulmazsa hepiuf-1 yarın 
kovarım. 

Bu tertıbattan da Lady Brandmor'u 
haberdar etmeyiniz. İyice anladınız yal 

Patrlcla od ında suslenmcldc mc~ul· 
dü. Basına büyOk merasimlerde taktı~ı 

~ırlanta tacı geçirmişti. Kız karde~i de 
ı;:clmişti. Bır taraftan onunla sofralar 
hakkında konuıuyor, dljer taraftan ha· 
zırlarunaea devam ediyordu. 

Larly Lindsoton kardetinin aldıiı terti· 
hattan dolayı endişeler duyurordu: 

- Sidncy bu iıc ne diyeceln diye tek· 
rar tekrar soruyordu. 

Ne derse desin. Olan olduktan son· 
ra kaç para eder?. Sultam davel ettim, 
bir masanın başına da oturttum .. Benden 
daha ne istiyor? 

- Sullanm masasında kin1ler var? 
Bir tarafmda WiUord, oteld tarafm· 

da Rahman var. Mademki renkli adam· 
!ardan bu kadar hoşlanıyor sofrasında 
hep i bulunsun. Mabel ile bayan Turpln 
de var. Kafi değil mi? 

l\lıikemmel.. Gidip bir yemek oda· 
sını dolaşayım. 

- Hayır. kat'ly)·en olmaı Muriel. ko· 
camı Güphelendirecek bir hareket olur. 
Hem ben emir verdim. Yemek odasının 

- Evet öyle.. Siz de çok ı:üzclsiniz 
Murlel, bu akşam çok memnunum. lnti· 
kam alacıtım. Yırın bütUn Rahajan; 
bu ziyafetten bahsedecek, buraya geleC:e· 
ti için şimdi o memnun, sonrarlan da ben 
sevincce~lm. Ah şu hindici tayyare yol· 
da dilpe de parçalansa ne memnun olur· 
dumı Allah büyukHir. 

.................................... 
Patricia'nın tahmini yanh~lı. Odrey bu 

ıi) afete clttlğlno hiç memnun değildi. 
Kırılan izzeti nefsi ve gururu için bunu 
faldell saymakla beraber !azla da sevin· 
miyordu. 

Yine Palricla'nın ümit ve arz1Jlarma 
aykırı olarak tayyare parçalanmadan 
meydana indi. 

Odrcy Selime sevgi ile bakarak d~di 

- Zannetmem, haddine mi dU~ıuU§! 
Selim ı;iılerck karmna baktl, onra u· 

~;ıklardan birisine emirler verdi: 
- Şo!orc yava§ &itmesini söyleyiniz. 
Sonra tekrar Odreyc hitap etti: 
- Ziyafet saat sekiz buçukta ••• Ba· 

vc.Uiler bu saatte hazır olurlı.r. Vali ile 
ltarlsı scıkizl otuz bes geçe inerler. Biz 
onları hem fazla bekletmemeliyiz, hem 
de blrnz bekletmiş gibi olmak için birkaç 
dakika ı;eclkmellylz. 

Odrey gillerck pıukabolc etti: 
- Aman ne karı~ık işler... Şimdi kaç 

tn orada olmamız lfııım? 
- Sc~izl otuz dokuz \'eya kırk geçe ..• 

Bunlar teşrifat incelikleri, ne yaparsın! 
Odrey içini çekerek: 

- Canım Selim, bu üç saat çabuk geçse 
de bütiin bu teşrifat bitmiş olsa ne iyi 
olur! 

Odrey kendi kendini aldatıyordu. Ay. 
lardanbcri vali \<onağını. kalın demir 

(Ar"a.sı var) 

la!;" J 
cAh! Uzak P.feriere e\ tld~' 

dea ne ltndıır bahri~ eli, ne n .ı 
,.01dr 

kaptan, o gamlı ufukta ., {ıi-1 
llndl! Ne kadarı, aC'ı u ııaı~~r gr 
bet, dlp~lz hir cll'nh:ılc, 03 .. ız el>C 

ecele kör Ol;;yaııusun n1tınıı. 

3en ı;önılildii!» uo ı 
c':'\e kadar ı;cml ahlbl bUI ~ 

damlarUe birlikte bldü ! lio ırJll~ • 
tarın hayatından blltUo sa) fll~sn' 
!arak bir nefesle hepsini dalı; df!O' 

altma dafıttı? Kim~. onJarıDtıe~ 
ze gomiUi} uçurumdaki akfbC t 
tıilınl~·ecek: Her bulut S~e.r~=I g' 
ıı;aıılnu~tlıı hııl,kındaıı geldi: S. ı;till" 
mi~ i, lı;b11I de gcınidlcrl aldı ı 
Ü~ ~~ 

«Kimse sizin 6kihetinlıl bl!J'I .ı ıJJ' , vııı .. 
ka •·bol mu" un allı ha';'lar • ıı.•· • • çsr.-
larınıı.ı llenlıle bir kayalara ),,r 
rak koyu enginlerde yu,·ıır~111 ıtJtrl 
~unuı. Ah! Artık hir tek ~ 
kalnıı' nice aua 'baba, gcııııl ~1:, 
lı~r giin kun~alda bekU;,erek ,ır 

cGece sohbetlerinde, ara ''~__,. 
ltorclen hah edilir: ..,iz y~U "!"'' 
lar ıı:lnde uyurken, ~· ı~,,,. 
rntrlerl Ustti11e oturmuş n~1 .a
halkalan h!U~ ba:r.ı zaınan19'•..,ı-· 
ıllnle urılı l!llmlerlnitl, kalıJl~,.,ır 
ra, tekerlemclore, macera hi1' ,,,,,. 
rlne, rllzcl nl~nlılarmı'tdall ı 
lan bmıelerc karıştırırlar» ~.,ı 

«Sorulur: «. 'ereclelcr! • Jlİ 
bir aılada hiikünıılar ntıdırt.~ ıer 
daba 'erlnıU bir kara lı:ln 1 ~ 
kettller'l». ·onra, yadınız ~ il" 

~~:an~~;~o~:r~u!ıe~d;~ı;:;~ ~ 
koyusunu doken uımao. kO) 11 

l&nıısa koyu nisyanı örter.» ~ıı' 
cıÇok ıesaıeck?n hep Jııln #0~ 

den ba)aliniı ~ıunmlştır: G • rı 
nııı• kay1lı, ;cınlntn aapaoı :rok #' 

tınama nıuıatfrr olduğu bU ı arl11' 
de, yalruı, slı.I bcklcmcktcıı f ıı o 

dü~rcıUı: beyaz alınlı dullıı~~~ 
<·aklarının ve kalplerinin 1':-_.Afl' 
kan,tırarak hi&h\ ı.Jzdcıı b.,...-

ler.» '6 
cı\'e oihalct iihim Q ııultaı' 1~ 

lerlııl kaııadııı "man Jılç (tf 
battfA ak.il atdıwuı. blı.e ct>'~r tlt 
ıllil d&I' meı.arlı lı;ta bayaJı d~ıt 
bile, ~OP. l}llb&r<la .) aprak)afl nt IJl 
ka l cfll bir ı.bğilt blle, 1<011 ,rltiJ 
köpriUıll11 kö cslnde hlr dil.• ~ 
SÖ)"le<lifl ~it 'o ~ r.ımasıüı et 
bile artık hin ı mlniı.I bllnJ 

* ır•• 
\'ktor Hilio'l\llll tanı bir P ~ 

vtl ya:&tlığı •Ok:ra11\I.\» anlı~·.
t1.ı.i tUr, PQki buıUn uaıa ,, 
bJr t~bllkc~ e göiüs ere• ,.- ~ 
k•h• .)&ıılmı-ı gibidir . .,u f~uıı' 
\'ik.tor tıuııı tllriude yalıııı !:., lf 
dan t,.uetı~ı..,. Uıtlbut.:i l"I•- ıı'" 
nh;aıııı.r 'e tayyareler erı ad" 
ıırgalara taş ~-ıkartıyorlal'· • ~· 

;;;;;_=;:;;:;::;;;;:::=;:=K:.::~ 
Sorunuz~ 

SöyllgellJll 
Tavukları 

yumurtlatma1',. 
SarQ-.hlıı Maı.lcnde. ;üıurülı> ıl'I Jt' 

hıiıuıltau emekli Sadettill; 
ıor\Qer: lıtışııı yıuuıırt~' ..... .; 
ı:lq taHlklara ne )eti~ 
ta,·..ı.) eden;lıdı. 

1 ' 
CEVAP - 100 grıınl r şıı l r 
tates veya kepe)(, 60 ır-•11

9 fi 
m.ş kara !Ahno. veya ps.ıı' ıı 

o 
gram bakla. veya mısır 

t ,·e' gram kıyılmış bayat e 
sak Jlarçası, 20 l;Tnm ezılll'I 
murta vey il. lstirıdya 1<9" 1 
yahut kemik tozu ılc b r 
ıenccf'll veya kırmızı bıbcrl ıı' 

j)C 
tırıp katı mıktarda su ...tı d 
yapınız ve her ta\'uğa ~- ıı 
iki övUnde 120 • ıso grst11 t 

)' 
veriniz. Ycşill!ğı de el<5 

ylnlz. ~ 

ın1ma:u11dll 
Fıstıklı güllaç 

tavası 1,111 

•ilam rülllı:ları süt 
11~~ 

malı. T•i>!ib ü"t Usto 011 dl 1 
lı:•~'\111uz. t.'udne bol pıil'~~ 
illlmüş Ş&mfı&tığı, bad'1;dt' ~ 
\eya ce.,iz, yahut da beP' rrr'.J 
fi derecede karışhrara1' " il""" 
\e glUclce ya~ıualı. IJUll11~t~ 
de. 9\ \'tlkilcr gibi une 1 ,,,~ 
on (Üllllı:la örtmeli. 'J'cf>ıtl3 1 11~ 
rek lçl11dc. 1\alan iU ıcrl :r. d 
l"ımm &aat "<mra ~\ıliQ!.'l ~ 

· ' ı.ıııtd6 ı• 
köt~ Hı~ a hakla' o şe 11,,. 

lcnıecte11 "etın~ıı. nu p:ır(:ıl' ~~ 
3entek katığı tereyağı. * ,..ıııı"'t' 
t02 ~ekerlc !,'alkanınıı: döl'ı.-ı~ıı r 
ta l!,'lne batırarak bol 'c .,_.rt.,J' 
nya~ında kıı.artıııalı. ~· ııP of" 

. " a il' dC'lıkli krpı:c ile Dıere .,ırt~ 
kı' amda oğuk ı:crııctte ~ 
naktıktan onra, ı:ıkarıPıci•' " 
ko~ malı. o~crlnc bir 1111 

• ~ 
fındık 'e fııstık ıe.rıııııell ' 
111 yemen. 
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arp vaziyeti 

~oskovaya 
taarruz 

BORAN 

s ~ozcn bu sözlerle mu. 
il ~ata yer gostcrdl. Bu, 

tlknaz, kıranta, buruna 
e ki si tem altın gozliik· 

dı. 

------ ------------ ----------~~ ....... -------- :s 

Almanlar göre 
(Ba ı 1 ia cide) §§ 

Bcrlin, 14 CA.A.) - Alman or. 
duları başkumandanlılının te'blijı: 

Brfansk keslmimle çevrilmii bu· 
lunan dilGJUan kuv .. elleri mütead· 
dit kısımlara ayrılmı§tır. Bu kı· 

sımların imhası mijşkül bır Ofm\ln· 
lık arazide devam etmektedir. 

Briansk ile Viyazma muharebe· 
!erinde alınan e lrlerin miktarı 
dün üç yüz elli bini aşmıştır. 

Eşir mildarı-durmadan artmak· 
tadır. 

Bükrc~, 14 (J\.A.} - Dinyeper 
ve Azak deniıi arasındaki muha· 
rcbc tamamilc bitmiıtir. Sovyet 
kuvvetleri, Beri lav mıntakıısında 
Dinycper'in öte ine ahldıktan şon 
ra parçalanmış ve birbirlerinden 
a)Tılmıştır. Birinci ~ol ba~ıya sü 
nilerek ın1ha edilmiş. ikinci kol 
Kırıma doğru gcrilemi:ı, Sovyel 
kU\·vctlerinin kı mı küllisini teş 
kil eden üçüncu duşman kolu da 
Nozai Stepleri lstlk'1mctinde çcktl 
tniş1ir. 

Alman ve Rumen kıhıları Sov· 
yet kuvvetlerini ta~ip ederek !\le 
lftopol'un C<'nuf) t)atısmda düşma 
na yctişmişl('r ve şiddetli bir mu 
kavcmctle karşılannu~lardır. 

Dniepropetrov k'dan gelen Al 
man zırhlı grupunun kuvvetli yar· 
dımilc mü terc.kcn yapılan cephe 
ttı rruzunun taıl' ıki altında Rı..ıs 

ordusu doğu isti~amctindc tckıl 
mcğc başlamıstır. 

10 ilkteşrlnde Alman zırhlı gru. 
pu Rumen kıtalnrile iltisakını ık· 
m::ıl etmiş, çember itine alınan 
Sovyet orduları biltUn rlcat im· 
kAnlarmı kaybetmişler ve 11 ilk· 
tesrin akşamı tamamen imha edil· 
mislcrrlir. 

B U A Jl Ş A il Siaenıacılık dün)'Hıoın blrln<'-1 yıldı~ 

M/CKEY ROONEY MELEK JUDY GARLAND 

BiNBMAllffDA ,:;,"~'~ !.~. ~" ~!,~ !~'~" 

ANDY HAROY 4SIK 
Komedisi sizi iki saat &Uldürecek \ ' 8 eflenöxecekUr. 

İIAa olara'k, Renkli )lıki MJus 
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Türhiye Cümhurigeti 

Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihi: 1888. - l::lem1eyesı: 100.000.000 Tilrk lirası 

Şube ve aja .s adedi: 263. 
Zirat ve ticari her ı ., ,·ı banka muameleler!. 

Para blrıl<tıı enlP•'", ~ • (J)O lıra ikram.) e \'eriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında 
en az 50 !ırası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı· 

dakl plilnn. gore ikramiye dağltı\acaktır. 

.ı det ı.ooo liralık 4,000 lira ı oo edd 50 liralık 5,000 liri\ 
4 » 600 » 2,000 » 
4 » 250 J) 1 ,()(10 » 40 4.801) 1) l:!O » 

40 .,. 180 lt 4,000 » 160 » 20 lll 8,2it0 > 

DİKKAT: Hesaplarımızdaki p11ıra1ar bir ene içinde 50 liradan 
eto 20 fazlasıle 

Haziran. 11 Ey!Ol, 
aşağı dUşmiyenlere ikramiye Ç•i(lığı takdirde 
verılecektır. Kuralar senede 4 defa, 11 Mıırt, 11 

ıı Bir!ncikii.nun da çekilecektir. , _____________________ ,,,,_, 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 

1 - Niğde su isleri ycdincı ~ube müdürlüğü mıntakası dahi· 
Jindeki saz bataklı1:ının kurutulması ve Sarımsaklı suyu ve teva. 
bıinin islah isleri muhammen kesil bedeli vahidi fıyat esası uzcrin 
den 416,967 lira 24 kuruştur. 

2 - Eksıltme 6/111941 tarihine raslıyan Perşembe gunü saat 
15 de Ankarada su isleri reisliği binası içinde toplanan su eksiltme 
komisyonu odasında kapalı zarf u ulile yapılacaktır, 

3 - İstekliler, eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayın· 
dırlık işleri gend şartncımesi, umumi su işleri feni şartnamcsiile 

hususi ve fenni &artnamelcri ve proJclcri 2i lira 85 kuıuş muka9i. 
lındc su işleri reısliginden alabi li er. 

SİZİN DE TAKDİR ETTiCiNIZ UZERE 
Asrunız uıoda111nın· zarafet ~·e ıncellj'ine inzimam ecleo 
Uı;tad terıilerin mahareti, kadına da gençlif;e matuf şa· 
)'anı hayret bir beden tenMllbi.i aneder. 

t•akat yuı; u onııo hututu IMezedlrter. Eğer t.u 
nokt.lıya ıaum ıelen ihtimam ,ö terllmezM-, eeneler bu 
hatları bqkalarına pek çabuk CarkettlrirJer. Bu, izin 
bir ıorrınn:ıhr ki, ufak bir dikkatsiT-llk '1-eya llımal neti· 
c:esl raklbelerinizin dikkat nazarmdan uzak .kalamaz. 
t,te a.-nelerln (IJ1Wıa!19& nazile ve hassas ciltlere muwlat 
olaa 0 tallrlpkar AefteJerin) eUdlniı.e çl7..mekte olduğu 'WI 

onbinlerc.~ (bidayette ıayri mah.9Ü5) ince ~IL(ilere Ul• 
malkar kalmayınız:. 

Zamanllı6 cUdJnlzi soldarac.&k olan ve ald pek (Ok defa v~Jdhıiz ha
rap eden bu arıraları aktam "e 8abah KRE~I PERTE\''le yapnca· 
ğını.r ufak bir magjfa refedinh:.KllEM PERTE\."in bu muriı:eelne 
yür: binlerce hemclmıinlz (1bl aoiı: tle hayret ve memnuniyetle ,ahit 
oluak!lmrı. Go1'8<'•kııiniı ki, almaan., ebeclt ıen.çllğlnui herkese 
mağrurane 8oytlyec.-ektlr. • 

KRE)I PERTEv·ın tef'ktt.indeki Caal anaıur en derin {'izgilerl 
bile iı..altıde Ce<"ikmi:n•cekttl'. Bnıunden itibaren tı~ de blr tup 
KRP.::\f PERTE\''I tuvalet muanıuta bulundurunuz. O, ayni za· 
manı1a tıt'rt rüı.:Arlaf'm "f! ku\.-vetll cUneıtin en l~i mııJı3frl:1dır. 

Devlet DemiryoUarı ilanları 
Muhammen bedel ·ve muvakkat teminat umumi tutarlan aşağıda )'a· 

zıh ikı lıste muhteviyatı tıbbi ecn ve malzeme 3/11/1941 Pazartesi gU 
nU saat 15 de Malzeme dairesinde toplanacak Merkez 9 uncu komlsyoı. 
tarafından ve kapalı zarf ueuli\e mubayaa olunacaktır. 

DOKTOR 1 
TARANTO • 

Dahili hastalıklar müteha!!sısı 

(PNÖMOTÖRAX TATBİK 
EDİLİR) 

Tünel, Şahdeğirmen S. No. fi 

Tel: 49206 

ZAYİ - 1041 • 1032 No, lu Işık 

lisesinden aldığım tasdiknamemi 

zayi ettim. Yenisini çıkaracagım. 

dan eskisinın hükmü yoktur. 
Şi5li Osmanbey, Tahtaburunyan 

Ap. No. Nurten Eıkıvanç. 

Şekel'('! 

H. ~lustafa 'c l\lahılumu 

ÇIKOLAT CEMiL 
İtina ile hazırladığı nefis bay· 
ramlık şekerlerinizın mUbayn· 
ası için teşriflnlzı bekliyol'. 

tstanhnl Rah(,'f'kapı 

J DOKTOR--illh 

Zmla Slllrl UNT 
İç Hastalıkları Mütehassısı 

Yeni muayenehane ve evı: Os. 
manbey, Bomonti tramvay du· 
rası No. 287. Telefon: 81784. 

flER GCN 2 DEN SONRA 
Ayrı ayrı birer eksiltme mevzuu olan her lkı Jist~ muhteviyatını' ı 

tamamı i{'ln teklif verılmesi mecbıırt olmayıp herhangı bır kalemin ta· &l••••••••••••mi;; 
mamı veya bir kısmı ic;ln dahi teklıf verilebilir. 

Bu işe girmek islıyenlerin aşağıda listeleri hizasında yazılı muvak· 
kat temlnatlarlle kanunun tayin .t.ti~ı vesikaları ve bır asıl ıki kopya· 
den ibaret teklıflerinl ayni gün .ıaat 14 de kadar mezkQr komisyon 
Relsliğtne vermeleri ıazımdır. 

şartnameler puaııız olarak A.1karada malzeme dan-esinden ve Hay· 
darpaşada Tesellüm ve Sevk ŞeC.!ğinden tedarık edılebillr. 
Liste Malzemenin ieml Muhammen bedel Mu\"akkat te. 

No. sı 

1 
ll 

Tıbbt ceza 
T-ıbbt malzeme 

Lıra 

91.54.1,00 
24.907,00 

Maliye Vekaletinden : 

mlnat lira 

5.827,05 
1.868,03 

118970D 

Eski nikel 5, 10 ve 20 paralıkların teda
vJlden kaldırılınası hakkında ilan 

r- Kitaplarınızı ~ 
ABIF BOL AT 

KITAB IVIKDiHJ 
alımı:. Bütün kıt&pları bulabL 
leceğıniz gibı Ankara neşrıycı

tının, A·.TUpanın model ves& r 
mecmualannın B&bıAllde ye· 
g{l.ne satı~ yeridir. 
GtlV'telere ll&n da kabul flder. 
Ankara cadıiPs.I 8!1 lı;tanhul 

---~ DOKTOR ---~ 
. ÇIPRUT 

TORKiYE 
IŞBANKASI 
Kiiçük tasarruf 
heıapları 1941 

iKRAMİYE Pl..A.NJ 

ı:;;:::;::? 

'ffi 
~,ıjK 
~:: 
ff/!! 
o.-1~ ;;;;, 1 

t 941 IKRAMIY~~ 
1 lldel 2JQO ~ == ~ ' 
• > lAIOO > =::: ~ 
2 > 781 > '&::: ~ 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 20428 lira 69 ku. 
ru.,luk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacagı gün 
de~ az uç gün evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir 
dılckçe ile Nafıa Vckfıletine müracaat ederek bu işe mahsus olmcık 
iızerc ve ika almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. 

Eski nikel 5, 10 ve 20 puahkların yerine dantelli bir kuruşluk· 
larliı bronz on paralıklar darp ve piyasaya kMi miktarda çıkarıl· 
mış oldugundao eski nıkel, 5, 10 ve 20 paralıkların 30.6,1942 ta. 
rıhinden sonra tcdavı..ilden k.aldı rılman kararla&tırılmıştır, 

Cildiye ve ZUlırC\"IY<ı mlltcha.s· 
:rnn neyn~lu Yerli Mallar Pı;ı· 

zarı karşısında Posta sokağı 

kö~esiııdc Mcymenf't opartıııanı 

·--- Tel: 43358 
Msştruu m· & ~ 1 ~ 

1 ..,....... • tkt 11 ı p'll 

wt' stat,...... 

: : : : ~~, 
: : ı: : ::;: 

IOO > m a 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye 
iştırak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı sa. 
attea bir saat evveline kadar ıı;u ii\cri rel.sli ınc makbuz mukabllin· 
le vermeleri laznndır. 

Postada olan gecikmeler kabul t'dllmez. (735~ · 8880) 

Mezkur ufak paralar 1 temmuz 942 tarihinden ilıbarcn artık teda· 
vul etmiyccek ve bu tarihten itibaren ancak bir sene müddetle yal 
nız mal sandıklarlle Cümhuriyet Merkez Bankası şubelerine ve 
Cümhuriyet Merkez Bankası şube-sı olınıyan yerlerde Ziraat Ban. 
kası 5ubclcri tarafından kabul edilebilecektir. 

Ellerinde bu ufak paralardan bulunanların bunlan mal sandık· 
Jarile Cümhuriyet Merkez Bankası ve Ziraat Bankası şubelerine 

tebdil ettirmeleri ilfin olunur. (4129) (5605) 

Dr.11,afız Cenıa 
LOKMAN HE.KiM 
Dahiliye Mütehassuı 

Dıvanyolu 1 04 
Muavene saatl~ri: Paza~ 

h;.r:~,!-ı~·e-iin 2 5. Ti!!: ~189 

lSTANBUL BELI.DİYT:Sİ 

'fcpebaşında Dram kısmı 
Bu akşam sa:ıt Zfl,30 da 

H A .i\I 1, E 1 
'i Pı roc-\ , 

Un fevziahnda 1 
yolsuzluk 

(Başı lincide) X 
re (.,) maa diye verilmekte oldu· 
ğu ve 60 lirasının da mübayaa (!) 

memuru aidatı olarak mümessil Sü 
leyman tarafından alındığı, sekiz 
lirasının da kırtasiye parası adile 
kapatıldıf:ı ve geri kalan 98 lira· 
sının da pul parası, depo kirası, 
hamal aylığı olarak harcandıgı an. 
laşılmaktadr. Bu tevzi ~ekli, liste· 
yi her okuyana, yağma Hasamn bo 
reği sözüml hatırlatmakta ve Ylİ· 

Tenzilatlı 
tayyare 
biletleri 

Yeniköy açıklarmda 

bir sandal devrildi 
Diln sabah Boğazıçinde Yeolköy a · 

çıklarında bir ııandal fırtınadan dev· 
rllmlş Ali Fakabasmaz l.minde bir 
balıkçı yanm saate yakın dalgalar· 

Devlet hava yolları tayyarelerinJe l la pençeleştikten sonra etraftan .ışı 
şimdiye kadıı.r tatbık edilen fevkalade tenler tarafından kurtatılmıı,ıtır. 
tenzlllı.tlı gidip gelme biletler muvak· HAdlse şu şekilde olmuştur: Şehre· 

mininde oturan Ali Fakabasmaz Is· 
kalen kaldırılmıştır. Buna sebep seri mlnde bir kayıkçı balık tutmak için 
aynı zamanda lUks bir nakil vasıtas: Boğaziçine ,ıtmış ve çokça balık tut 
olan tayyarenin bu fiyatlarla trendfn tuktan sonra sandallle İstanbula. dö'i 
daha ucuz blı· hale gelmesı tayyare· mek istemiştir. 

ıere mevcut lmkAnlarla karşılıyamı· Fakabasmaz iam Yenfk<iy açıkla· 

Eski bir dert 
(Baıjı 2 lnddc) § l larına, hliküınet dairelerinde S~rec~· 

muş. Bu meseleyı kendılerıne ış edlı1 ğı ıwlaylığa veya zorluğa göre olçc · 
mış olsalardı bankanın, Unıuml MU· Tatlı dil. ı;Uler yUz ve kolaylık gli 
fettişllğın tie!terlerindı:, dosyaların· rUrse rejime, hUkılmctc ısınır, ba ~
da mutlaka bu kaydı gorfülerdl. Fa ıanır. hlikfımctımlzln etrafında der 
kat ben s-Undc yüz defa. ö!Up dinli· top olmak, parçalanmaz b.r kıt· iııı•••••:••••• 
yormuşum, kımın nesine !Azım! .. Her ya t~kil etmek ıcızum ve zarurc· 
ne hal ise, bu tezkerenin bir örneği· tini, bugUn olduğu kadar tarıhl 

nl Diyarbakıra, bir orneğinı de Ma mizın belki hiç bir devrındc şiddetle 
hye Vekatetıne göndcrdım. Artık b.ı hıssetmedık. HllkQmet etrafında top· • 
paranın 929 da Umumi Müfettiş bu· !anmak tabırinl de maksadımı belirt· 
lunan zattan sorulup a.ra.nılmn.sı ve nıeğe kft.fi görmUyorum ÇUnkU UJ 

benim yakamın bırakılması gerekt. tabırde de bir ikilik kokusu vardır. 

tabil. HükQmeUe millet arasında, su sıza 

B1J BAYRAM 
Fıizr sadakası 
kaçtan verilecek 
btan\ıul Müftlilüğilnden: 

rekleri de sızlatmaktadır. yacak kadar fazla rağbet uyandırmı~ rına geld!ft sırada fırtına. şiddetlen 

mi' ve Alinin kayı:ı devrilerek bat· 
mıştır. Ali yanm saat su içinde yUz 

dükten sonra o sırada oradan geç 

mekte olan HUdaverdı motoru tara~ 

fından kurtarılmıştır. 

lki ay sonra maaşımı almakta I· bilecek, kıl kadar bile bir mesafe 
duğum MalmUdurlilğilndeıı öğr~ kalmamalıdır. Bu iki varlık, ldrojcn· 
dım ki lfaliye VekAletı, maaşıma ko le oksijenin bırleşerek su oldukla~ı 

nulan haczın kaldııılması ve kesi.en ı gibi bırleşerek tek bir cisim, tek biı· 
paraların bana geri verılmeslnı em· mevcudiyet meydana getlrmelidır. 

!'etmiş. Bu suretle bu dertten de Y ı 1 Bir de Türk, haksızlığının yUzllne 
kamı sıyırmış oldum. Ama tam un vurulmasından koı·kmaz, çekinme?. 1 

ikı sene.de!... gücenmez. O adaletin hUkmilnc ra 11· I 

:t~n iyi hl Son 
K. K. K. Bu işlerin 'iç yüzlerini bilenle· tır. Milnakale VekAleti bu şekilde tay 

rin iddialarına bakılırsa y~ğma 1 yare postalarınd ı daha b:ı- hafta • or. 

bununla bilmemektedir. Eylul de l gUn ev,•elden yer alınmakta olduğunu 
dahil olduğu halele daha evvelki görerek ı:ıu biletlerin muvakkaten kal 
aylarda esnafa böreklik un 16•53• dırılmasına !Uzum görmUştUI'. 

27 24 20 Buğday 
37 40 38 Arpa 

üzliın 230 170 117 
Fıtre ve zekli.t ita.siyle mUkellef 
olan muhterem ahallmıze, mllletı. 
mlzin en hayaU lhliyaçlannı kar. 
şılıyan ve elde ettlğı tcberrUatı 
kendisiyle Kızılay ve Çocuk Esir· 
keme kurumları ar88ında payla· 
şan TUrk Hava Kurumuna her 
w•çhllc yardımda bulunmaları JU. 
zumu ehemmiyetle arzolunur. 

ekmeklik de 12,85 den verilmiş 
ve bu suretle teraküm eden yüz· 
!erce lira da bazı ellere geçmiştir. 

Muvakkaten kaldınlan bu fevka· Kazazede hastahaneye kaldmlmış· 
19.dc tenzUAUı gidip gelme blletler ö· tır. 

Bundan başka, balen depo ola- nümUzdckl sene her gi.in İstanbul :le --o--

Somadan anladım ki bu felilket.-ı uıl' .• ılekım (şeriatın kestiği par 1 

uğr:ı.yan yalnız ben değılmışim. MU mak acımaz) der. Elverir ki bu adıı.· 
fettışlık mı.ıtakasında. çalışmış dnha Jet vaktinde tatbik ve lcra olunsun. 
beş alt\ vall aynl dert içinde kıvranı· Bu hUkilm zamanında \'erllsln. Ay· 
yorlarmı~. Geçenlerde bunlardan bl !arca, haftalarca, hattA yıllarca ışın! 
risine rastladım. Yana yakıla ani ı ·· gUcUnü yüzüstü bırakıp hUkQmet 
tı. Hem tekaUt maaşını hem de ev.- dairelerinde, mahkeme knpılıu ında 
nın eşyasını haczetmişler. Zavallı a sürUnmesin. Omuzlarına, tımme h!L 

rak kullanılan bina esnafa tahsis Ankara lllıd!ında günde ikişer tayy ,. 

edilmiş olan 700 çuval unu istiaba re kaldırılm k suretile yeniden ihdcıs 

kafi gelmediği için, değirmenler· edlleceitt.ir. 

Otomobilin altında kaldı 

Galatıı.da oturan Harun adında bi· 
risl, dlln Gnlatada karşıdan karşıya 
geçerken Şö!Or Mehmedln 1531 nu· 
maralı otomobilinin altında kalmış, 

bafindan Ağır ve tehlikeli surette 
yaralanarak Beyoğluna kaldırılmıt,· 

tır. 

den alınıp doğrudan doğruya fırın· Şımdıki halde Ankaradan veya ıs
lata gönderilen unlar ıçin, tayin tanbuldan tayyare ile ~ellp tekrar damın hiç bir kusuru yokken çocu.< metlerinden blrinı yüklenmiş olan RADYO 
olunan masraf arasında nakliye 
ücreti de bulurırnasına rağmen, es· 
nar ikinci bir nakliye ucreti öde· 
meğe mecbur edllmckte ve bu SU· 

retle, un bedellerine zammolunan 
nakliye bedellerinin de 'arttırılıp 
suiistimal edildiği söylrnmekteci.ir. 

Un bedelleri gibi, esnaftı verilen 
un miktarlarının tayin ve te}xfül 
işinin de tamamilc mümessillerin 
ıteviflerine tfıbl bulunduğu da s6y. 
'c~mekte ve buna Kocamustafapa· 
a fırını sahibi Maksud'a yeni un 
ıammından sonra haftada 6 çuval 
,;erilmesi icap ederken yakın \•ak. 
le kadar 4 çuval verilmesi ve Be· 
ş ktı:ışta Köylçinde simitçi Kozma· 
nın aldığı unun geçen hafta dörde 
indirilmesi gibi icabında bildirile· 
cek pek çok benzerleri, birer mi· 
al olıırak gösterilmektedir, 

Devam eden ncşriyat1mızı ehem. 
miyctle nozarı dikkate alan sayın 
\alimiz Lütfı Kırdar bu iddialara 
madde madde cevap verılme~i hu· 
usunu belediye lktısat müdür

luCUne cmretti{:ı ve bu bap. 
ta mudür munvmi B. Feridun ta· 
rafından da icap edenlerin çağır. 
tılarak malümatıarına müracaat 
•dildiğini öğrendik. Bunu memnu. 
niyetle .karşılamak ve hatta alk1s· 
ıamakla beraber, blldirdicimiz bu 

dönmek lsUyenler indikleri tayya:.-e 
istasyonundan ıner inmez dethal ge· 
ne tayyare ıle doncceklerıni ihbar et
me!en ve donu~ bOetl almaları lıi.· 

zım gelmektedir. 

ıarının \'e koınşulaıınm gözünde .c yurddaşların bu noktııyı, bu hakikat. c -ı 
fena bir duıumj\ dilşUlğUnU bir dıl· lerı gözlerinden bir an bıle Irak et· PROGRAMI 
şiln! memelel'i icap eder. Aksi takdırı.lc 

_ Sana geçmış olsun birader .. A· bindiği dalı kesen zavallıdan farltl'l !.--;..;...;.._•
1
•

8
•.•

45
-R•a•d•

3
•.
0
-ç·.•K•. 

caba bu hallere sebep olan MUfettış rı kalmaz. Ve dünyada hiç bir km·· 7 80 Program 
U k 19.30 Mem. S. aya lik muhasıbi sol'guya çekildi mı der· vet onların, o zavallının akıbctı c 7.83 M zı 

7 .• ., A ·ans H 19.4!l Ser. 10 da VATAN GAZETESi 
H alkevlerin de 

sın? uğramalarının öniinc geçemez. . ... , l · 
19.55 )1Uzlk 

iLAN FIYATLARI _ Hiç zannetmem, o ı,ıimdi kim SO~ 8 Müzik 
s.30 S . .fG E-vin s. 20.15 Rad. Ga. 

Derslere ba~laruyor 
b.llr hangi VekAlette yumuşak kol· -------------....,.... 

20
.
45 

MUzık 
UI U h t ı 12.SO Program' tuğuna göm m ş. ra a ça s garası· ' G o· N o· N 21 Ziraat T. Başlık 750 

Şişlı Halkevinden: 1 nei sayfr 500 
nın dumanlarını sa\'uruyordur. 12.33 Müzik [ .J 12, 15 Ajans H. 21.10 MUzik 

13 MUzik 21.30 Konuşma 
_ B Q R S AS 1 13.30/14 MUzık 21.45 :Müzik 

18 Program 22.SO Mcm S. A. 

Türkçe, Fransızca, ingıllzce, Ai· 2 noi » 400 1 Muhterem okuyucular görüyor ki aı 
manca, Biçki, Dlk!ş, Çfçek ve şapka j 3 üncü » 160 dığımız tedbırler, kırtasiyecilik <neme 
derslerine ikinci teşrinin birinci gU· 4 üncü ı. 50 1 JAzımcılık) lllcUerınin faaliyetıerınc 
nünden itibaren başlanacoktır. Eski devamlarına. tamamile mAni olamanuş 

14 TEŞRİNİEVVEL 941 

talebenin ka)ıtlarını yaptırmak ve ---------------- tır. Baremin en yüksek derecesine 
1 Sterlin 5,24 

yen!den yazılmak istıyenlenn her çıkmıt valiler bile bu illetlerın pen· 
100 Dolar , 132.20 

gUn saat 17 den 20 ye kadar müraca· Abone Ücreti çeleıinde bu derece zebun olursa ses· 
> Yen -,-

atları. Tltrk.iye d&Wllncle: !erini her tarafa duyurmak ınıkann· 
dan mahrum bulunan kimseler, koy· 

» Peçeta 12,9375 
100 İsviçre kronl'ıı 30,75 

'1lılba.na " ...... "' 
"'~'tk 6 a .. 1.1.. 1 &Jbk ..__._ IU!er ne hale 1:ellr? 

hıldiselcrin valnız mcsul ve mil· ~ -- ....,._ 
~ Ne yapıp yapıp bu zararlı faa!.· 1933 Türk boıeu I 

sebbiplerinden sorulmasile iktifa ----------ü0----1-M--IL yeUeri durdurmak, yok etmek çare· 1918 İstikrazı dahili 
edilmemesini, şimdiye kadar isim· 1'°° 150 i . E 

Ha""'" emıe11et1ere· sini bulmalıyız. Nerede mckAn tut· 1933 ikram yelı • rgani leri gazetemizde geçen şikayctçlle- • ")< m • 
tuğunu bu uzun yazılarla da. bu!•Jp 1934 Sıvas • Erzurum rin birer birer getirtilip keyfiyetin h ·ıı 

~--"ik 6 aylık ı &71* AJlds .. östermcğe muktedır olamadığ::n Anadolu Demlryolu la vı bir de onların agızlarından dinlenil .,.,_,. • 
(helvacı kızı) nı behemehal mcyda· :'l:UJUJT me nin pek lüzumlu bulunduğunu 

•100 Hll aot ~ ~ nıı. çıkarıp hep daı·agacına çckm,.,f:· !'ürk Altını (Hamit) bılhas a soylemek ister ve her ta· # y1z. Türk Altını (Hamit) 
rafta bilyük bir a!Aka uyandıran 
bu meselenin süratle aydınlatılina· Gar.eleye ~ evnıll ı{.,,.. Halk yığınlan rejimlerin farkını, Kalın beşi birlik (Rlşal) 
eını bekleriz. -tUslD ecl1lnHıRll iade ohınlnaa, memurların hareket ve muamele tarz 24 ayar altın gramı 

ı.. .. 
22 50 
22 00 
20 60 
20 30 
48 25 

24 95 
24 00 

127 00 
3 49 

ıS.OS MUzık 22.45 l\lüz.k 
18.25 Konuşma 22.55/23 Y. Prog. 

TA J( V İ 1'1 
ıs TEŞRİNİEVVEL !>41 

ÇARŞA:\IBA 

AY: 10 - GC:S 288 - Hızır: 163 
RUl\Iİ: 1357 - Blrineite!irln: 2 
HiCRİ: 1368 - RAl\IAZAN: 23 

\' AK11.' ZEV ALI EZANİ 

GÜNEŞ: 
ÖGLE. 
!KİNDİ: 
AKŞAM: 

YATSI: 
IMSAK: 

6.11 
12,00 
15,05 
17,30 
19,02 

4,33 

12,41 
6,30 
0,35 

12,00 
1,31 

11,02 


