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Mühim Kararlar 
Bütün kasaba ve köylerde 
ekmek karne ile verilecek 

Kuru bakla ve kuşyemine el kondu 
Ankara, 19 rTel<>fnnla) --- Ekm,.k, ekm('klık hubu

bat i~tıhlitkinın tahdidı ıle ekme~ln kart usulü ile 
tevzıine ve bu i~lerın istilzRm N:teceğı ma.ıı;;ranı1n 

karı;ıılamAk ıl:r.Pr<' Ticı:ı.ret VekA.letl emrine 100 bın 

lira tah 4 ınc dair Koordın yon kararı bugün resnıi 
gazete ile ne~rolundn. 

Bu kararla buğday Vt' diıtPr ekmeklik hububat un
larından yepılmtş olup satılması ve i tihlakl menolıı

ntııı memu\1eri imal eden ve ıatanların rllertnde 
mevcut bulunan unlarla. bu unlardan imal f"tlıklf'rı 

ınamnllt:rc hükü n1f'lt;P <'l konmuştur. Rıı gibı ınüec:

segeJcr bu~ündcn itibflr('n 3 gün zarfında <'li<'rındf> 

buJ1111an 'e r1 konma hükmün(' tAbi tutu1::ı:n unl'.lrı• 

nın ve nıamullerinın miktarı, cıııs ve ne,·ıleı ınl nıcr 

hııllın en büyük mtilkiye memuruna makbuz muka.
bihnd" verecekleri bir beyanname Ue bildirmeye mec
burdurlar. Beyana tAbi tutulan ve hUk-Ometçe el ko
nulan maddelerin değer fıyatı peşinen tediye olun
mak suretile mübayaasına, muhafaza~ına Ticaret 
VekAletince tayin olunacak zaman ve mahaJIC'rde ~a
tışa Toprak Mahsulleri Ofisi memur edilmiştir. 

J\.li11t korunma kanununun muaddel 21 inci madde

sıne iıı;;tinE1den hAlen tanzim satıı;ıı yapılmı:ıkta olan 
ŞE>hır. kasaba ve köylerde ekmek ve ekmeklik h\l 1b.ı.ı
bat ictihJAki şu esaslar dahilinde tabdıd edilmiştir. 

EkmPk aşa~ıdaki mıktarda ve kart usuliyle tevzt 
etiilPcektir. 7 yaşıoa kadar <;ocuklal'a. (7 yaı:ı hariç) 

(Devamı Sa. 3; Sii. 5 de) - -

Fela~et 1 Şubat karnelerinin 
iM ektebınden 

dersler tevzii için hazırlık 
1935 te elli milyon yenlik bir 
ihtınc:Iannı kar~ıhyamıyan 

Japonlar, Angk> 8aksonlarla 
harp hazırlığı için dört sene .. 
denberi harcadıkları yirmi 
milyar yeni nereden buldular! 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

0:::0 ugün bütfin ınsanlık felaket 
u:;::8 mektebine talebe yazılmış-

tır. Bu mr.kteptc naEarl 
ders yokt11r. Her şey amelidir. Şu 
vC'va bu hakikati ortaya koymıya 
yarayan her tecrübe, hem ;yüz bin .. 
lerle in~an hayatile ödeniyor, hem 
de dün hayallerimizde bile yeri ol .. 
mıyan ölçüde maddi fedakRrhkla ... 
ra mal oluyor. 

Boylc bir mekteple talebelik et
mek fırı:;atını bulan insan nesillerı, 
göz erini açmazlarsa, tcc-rübeler .. 

Ekmek tevziatı l<'ln d"n ,-HA.yette mllhim bir toplantı yapılmı,tır. lle-
8lmde ,·auyı kaza kavrı... .. ı .. anıı ·ı . 

J .. ._ arı e gOrüşü.rken görüyorsunuz 

den irap edrn dersleri almazlars:ı, o•• ı 
•Asa ·is yohınd•!• di~e düşünerek un va inin riyasetinde mu'" hı'm 
haylazca günü gilnc Jcatarlarsa Vf 

ksr•ılarıns çıkan fırsatları gör- bı'r fopfantı yapıldı 
memektC' ı~rar ederlerse çok yazık 
C'dC'rlC'r. Bütlin bir 3.lemin bir ta. 
kım fikirlPr. bir takım usuller 1- Dün sabah vi!Ayette Vali ve 
oln bir tecrübe JAboratuvıırı ha. Beledıye reisi Doktor Lütfi Kırda
linr. konulması tarihtr ilk defa o., rı.n -~aş~anlıgı. altına ekmek tevzı 
larak g:örlıln1üştür. Bir daha da lşı uzerınde bır toplantı yapılmış 
görtilmiyecektir. ıve bu toplantıda ba§ta vali mua-

llele sahneye yeni çıkan Japon- ) vinı ~hmet Kınık olduğu halae 
yan. ın hRli ba!ılı ba5ına bir dcr.ı; 1 beledıye reis muavinl~ri~- kaza kay 
mevzuudur- JaPonlar atıldıkları makamları. nahiye mudurleri, cm. 
mücRdelede ı~t<'r kazansınlar, is- niyet Amirleri bulunmuştur. 
ter kaybetı.:inler, tecrübeden ders Vail ve Belediye reisi evvela 
~lmak istidadında olan her mille· karne usulUniln tevzi teşkilatı ta. 
tc unutulmaz bir ders vermiş olu. mamlanmadan fırınların önünde 
yorlar. vatanda~ların e.kserisini tazyik e-

Bugün maddeye tapınan, her ~P- den vazıyete nıhayet verllmek il
~ l yalnız rakkamla ölçen bir itle~ zere kazalar~a ve nahıyelerde gös 
mirı ortasındAvız. Düc;ünrelertmfz, terllen azamı gayret ve geceli gün 
gOrüşlerimlz hep ona göredir. düzlü devam eden mesaiden do. 

Böyle bir dünyanın kar$Hi1na layı arkadaşlarına teşekkür etmiş
gıiniin birinde bir Jaoonya çıkıyor 1 tir. 
ve Pörl Harbor'da Amerikan doM Toplantıda nüfusu en kesif bir 
nanrııasını, Sin~apur açıklarında vilAyet oıaı:ı . İ~ta~bulda karne ıle 
fnı;iliz donanmqsını gafil avladık- , ekmek tevzı ışı, bırinci defa tatbik 
t~n sonra Büyük Okyanusun hep 1 edildiği hal~e ilk . ~ünlerde nü.fu
bınJerce mille ölçülen mesafele .. i : sun ancak yuzde hırı karne alama
lçintie bütün bir An~lo Sakson ı\_ 'dığı halde iki gün içinde bu nok. 
lf"minr karşı bir fütuhat harbine 

1 sanların tamamlanmast bir haki. 
girişiyor! kat olarak tebarüz ettirilmiştir. 

Zihnimizde yer eden müsbet ma- Bundan sonra subat ve mart 

1 
lümat, bir şeyi yoktan var etmek aylarında karne tevziatının ne 
mümkün olmadıltını gö terect"k Şt"kilde yapılacağı etrafında uzun 
:'"Oldadır. Halbuki bu Japonlar bir uzun lnccleme1er yap~!mış ve i'.k ı 
t "kım şeyleri yoktan var etmi~~er (Devamı Sa· 4; Su. 1 de) X 
\'e en mantıklı ve vukuflu fhtı. 
sa adamlarını yalancı çıkarmış. 
tardır. 

Japonya Çint' salrlırmazdan bi,. 
kaç s<'nc evvel Japon ordusu. par. 
ilımentodan elli milyon yenlik tah
sisat hdemişti. Maliye Nazırı Ta. 
kahaşJ bu tahsl!'atın reddi hakkın. 
d::1 sp mükemmel sebebi göster. 
mıştl· 

- Veremem. çünkU hazine tam 
takırdır. 

~imdi ''arın. hesap edin: Bu 

Refah 
tahkikatı 

Tahkik hey' eti reis

VllAyette yapılan toplantıda 
karar okunuyor 

alınan 

PASiFiKTE 

Singapura 
40 kilometre 

kaldı 

Japonlar bir Hind 
tugayını da bozguna 

uğrattılar 
~özlerin sövlendiği zamandanberl 
Japon}"R Çlncle döğüsmilş. lhraeatı 
vr g('lirt azalmış, altın mevcudu 
bRı;aşa~ı ~ltmlstir. llan~i ihtisas 
ad~mınıı sorarsanız sorunuz, ı;izl 
rrıükemmrl rfc1111erle ikna eder ki 
JPpon mali kaynakları tükenmı,M 
tir. Cin ejderi1<> srnclerdenherl su. 
rrn harp memleketi yınratmıştır. 
Pı:ıraC'a. kuvvt"fçe, teşpbbü!lçe kı

R. Peker 
edildi 

liğine 

intihap Tokio, 19 (A.A.) - Malezya 
Ankara, 19 (Tc'efonla) - Re-, c~phe~ınde~ gelen son haberlere 

fah hildisesinl tetkik etmek üze. : ~orbe. Japon a~, ~alczya batı kıyı. 
~ı oyunca ı lcrı hareketleri ve 

re. Meclis tarafından seçilen beş 1ohore - Bahru'dan 40 kilo t 
kişilik hevet bugün ilk toplantısını uzakta bulunan Patian B ~e .re 

mt'danf'rPk hall yoktur. 
Hıı icirtialarda bulunıın1ar kenrli 

<'lrü'Prin<' ttörr, çok haklıdırlar. 
Fok?! ~aUba öl~ülerl yanlış ki J•
ponlar ıtı7lıce yirmi mllvar yrn 
ppra Kflrferler('k Anglo sakson Ate. 
m:ıP hflrhl f!Ö'7P alacak bir sekl'dı.? 
hPzırlanabilmlşlerrlir. Bu E"lçabuk. 
hıılunu naı:ııl :v~nhlar? 1935 de el'I 
mtlvon yen bulmakta aciz göste. 
rrn Janonva yirmi milyarı nere
den buldu? 

Yine ihlısa• adamları bndtlert. 
<-Sa.S,11.7 .. ))( 

.; . . . • csar ın 
yapmıştır- Heyet reisliğine Recep ! işgah netıcesınde Singapur~ 40 ki~ 
Pekeri intihap etmiş ve derhal hü- lomctredcn Pz bir mesafeye ulaş. 
kOmet tarafından verilen dosya. mış bulunmaktadır. 

• 1 
tarı tetkike başlamıştır. Heyetın 

1 

Tokyo, 19 (A.A.) - Domei a. 
toplantıları bir hafta kadar deva!n jansının bildirdiğine göre, CUO'ljıt 
edecekhr. ;!ünü Batuanam dolaylarında şicJ. 

Encümen kanaati, hükümet ta- '.delle mukavemet edrn Avustralya 
rafından gönderilen evraka tefa. 

1 
kıtaları. dün geri çeki~miye başla

vuk ediyorsa Meclisin tensip ede-
1 mışlardır. 

cel!l 15 kişiden mürekkep bir en- Hind batı kıyı.ında. Mal.akanın 
cümen kurulacak, ve iki .sabık ve. cenubundan ilerliyen japonlar ta
kllln teşrii masuniyetinin refine rafından geri çekilme hattı kes'
lilzum olup olmadıtını araştıra- len 45 inci Hintli tuğayı, teslim oı. 
calltır. mıya başlamıştır. 

l'j 8111 • Alman ı 
barbl Maaşlara yapılacak zam 

Almanlar Kanun projesi iki güne kadar Maliye 
sevke dilecek Teodosyayı 

geri aldılar 

•• • 
encumenıne 

leningrad garına 

zeme yüklü 
mal

ilk Sovyet 
girdi treni 

B~rlin, 19 (A.A.) - Alman or· 
duları Başkomutanlığının tebliği: 

General Von Maunstein koıfluta
sındakt Alman Rumen kıtaıarı ha
va generali Von Greim'in hava kuv
vetıcrile iş birliğ"i yaparak Kırım 

yarımada..~ının cenup kıyısına çıka

rılmış olan Sovyet kuvvellerile bir 
çok gilnlt"r devam eden şiddetli mu 
harebelerden sonra kat'ı bir taarruz 
la Teodosya şchrln.1. gerı almı,1ar· 

dır. 

Şimdiye kadar d~mandan jj top 
bot miktarda harp malzemesi ve 
4600 esir alınmıştır. 
Düşman büyük kuvvetlerle Donf>tz 

cephesi boyunca taarruz etmektedir. 
Muharebeler devam ediyor. 

Moakova, 19 (A.A.) - ilk defa 
olarak Leningrad garına bir Sovyet 
treni girmj.ştir. Bunun, Ladoga gö-
lü kesiminde hazırlanan ve muhasa
ra altındaki garnizona malzeme ge· 
tiren bir tren olduğu zannedilmek
tedir. 

Sevylft taarruzu devam 
edl)"or 

Mareşal Brauchicb 

r1areşal 
Brauchich 

ameliyat oldu 

Mareşalın uzun bir 
tedaviye muhtaç 
olduğu söyleniyor 

Moskova, 19 (A.A.) - Sovyet ge- Berlln, 19 (A.A.) - D.N.B. bil-
ce tebliği: diriyor: 

18 SonkA.nun günü, kıtalarmıız ·Mareşal Von Brauchich'e ameli_ 
dilşmanm mukavemetini kırarak iler yat yapılmıştır. İki aydanberi de. 
lemeğe devam etml~ter ve bazı mes. 1 vam eden kalb rahatsızlığına rağ
kQn yerleri işgal etmişlerdir. Polot- mcr:ı a~eliyat netices~ memnun.~yet 

verıcidır. :hfareşal iyı olmak uze. 
gank ve Zavod, bunlar arasındadır. redir, fakat uzun bir tedaviye muh 

Fransadaki Al-
man kumandanı 
değişiyor mu? 

GI. Von Stülpnagelin 
vazifesinden 

ayrıldığı söyleniyor 
Vaşington, 19 (A.A.) - Amerikan 

Wa.yne radyosunun bildirdiğine göre 
işgal altındaki Fransada Alman or· 
duları kumandanı Von Stillpnagel, 
vazlfe.sinden geri ahnınış olup BerU
ne dönmek üzeredir. Alman subay 
ve erlerine karşı yapılan suikasUer 
Uzerine rehinelerin toplu olarak kur
şuna dizilmeleri emrini vermiş olan 
Von Stülpnagel'dir. 

lngilizler 
Türkiyeyi terk 
mi ediyorlar? 

Berline göre 

İngiltere 
tazyik için 
harekete 

Türkiyeyi 
böy1e b'r 
girişmiş 

BerUn, 19 (A.A.) - Yarı rchmi 
kaynaktan bildiriliyor: 

Siyasi mahfillerde, Ti.irklyede 
ya,ıyan Brltanya tf"baa .. ının Tür
kiyeyi terke da,·et edildikleri, en 
büyük bir llgl Ue karşdanmı-,tır. 
Alman hariciyesinde, eğer doğru 
IKe, bu haber ortalı~ı karışhr· 

mak ve her suretle Türkiye üze
rindeki tazyiki arthrarak bu 
de"·ıetln nazarı dikkatini ~osko
va müzakerelerinden ı;oe\·lrmek 

için güdüldüğü görülmektedir. 
So,·yet tasav,·urunun «>S~n 'l'ürM 
klyece malUm bulunduğuna ftÜ.,. 
he yoktur. Blnaenale)·h bu lnJrl
llz hareketinde yalnız A vrupanın 
değil, Bo~azların da So\ yetlere 
u.tılmasına karar ,-erildiği belir· 
tlllyor. 

taçtır. 

l\fareşal Keitel Macaristana 
gidiyor 

Budapeşte, 19 (A.A.) - Mareşal 
Keitel'in l arın resmenBudapeşteyl 

• ziyaret etmesi beklenmektedir. 
Mumaileyh bir müddet l\ılacaris
tanda kalacaktır. Resmi mahfil
lerde Mareşalin bu ziyaretinin ge. 
çen sene l\Iacaristan Harbiye Na.. 
zırı Gencra1 Barflıa'nın Almanya 
ziyaretini iade maksadile yapıldığı 
belirtilmektedir. 

Boğazlar 
üzerinde Rus 
pazarlığı yok 

lzvestlyaya göre : 

Rusya hiç bir zaman 
Türk istiklôlini tehdit 
edecek bir harekette 

bulunmamıştır. 
:P.foskova, 19 (A.A.) - Tass ajansı 

bildlrlyor: 
Izvesliya gazetesi şöyle yazıyor: 

Hitıerciler yeni A vrupanın her bu 
cağına ayni inatla fakat daha muvaf 
fakiyetle yeni bir haber yayıyorlar. 

Bu habere göre Edenin Moskova mü 
zakereleri ıSırasında gO.ya Inglltere 
ile Sovyetıer Birliği Çanakkale ve 
Boğazların Rusyaya verilmesine u· 
yuşmuşıardır. 

Boğazlar hakkındaki Rus pazarlı

ğı: yalanının Hitler ve Rtbentrop tara 
fından ortaya. atılan eski bir manev 
ra oldutunu yalnız biz ve Ingilizler 
değil bizzat TUJ·k efkılrı da bilmek
te ve anlamaktadır. BUtUn Tilrk dev 

( De.anu ısa. S, SU. S de) (-) 

Memurlar şubat aylıklarını tahakkuk 
edecek zamla birlikte alacaklar 

Fevkalade hallerde mal sahibi olanlar hakkın
daki kanun layihası da Meclise verildi 

Ankara, 19 (Telefonla) - MeM ısaslarından ayrılmıyan bır ço1t 
mur maaşlarına zam yapılınası mütalftalar scrdedilmcktedir. Bun
hakkındaki kanun projesinin bu· lar meyanında çok çocuklu aile
gün bütçe encümeninde müzakere. Jcre çocuk adedine gör<' fazla zan1 
sine devam edilmiştir. Proje bir ·ki yapılması da vardır. Bu şimdilik 
güne kadar l\1aliye Encümenine kabul edilmese bile ilerde evlı ve 
scvkedilecektir. Bütçe encümenin- çocuklu memurlara. bir takım ko
de kuvvetle hiikim olan bir fikir, !aylıklar yapılması, muafiyetler 
100 liraya kadar olan aylıklara yüz vcrilm<'si kuvvetli bir ihtımal d:ı. 
de 25, 170 liraya kadar olanlara da hllindedir. 
yüzde 20, ondan sonra da yüzde Maamafıh. netice itlbarilr ka. 
15 zam yapılmasıdır. Bu suretle nun her hRlrlc Onumi.ızrl<.'kl giınlPr-

1 
ktiçük memurlara daha fazla zam de çıkacak ve . şubat maaşı zam. 
yapılmaktadır. tarla vcrilecektır. 

Öğrendigimlz<' ~öre, ht.iktimetin Bazı mebusların. husu ·i miıcs-
projC"sinden başka. takat onun C'- (De\·amı ı-;.a. S, Sü. ~ de) + 

Japonlar Slngapura 40 kilometre yakl .. hlar, harita ıstnppura ,.8 
Malaka bopzını sÖ"Wmektedlr, 

CEPHELERDE 
( HARP V AZIYETI J 
Malezyada İngilizler 
neden çekiliyorlar? 

Yazan: ihsan BORAN 

P asifikte Hauy adalarUe Ma

lezya arasında Japon ıstllA 

hareketi cenuba doğru lnkl•f ec:u
yor. Japonların ma~ı, tİotlanda 
Hindl~tanındaki petrol kaynaklarıru 
ele ge.;lrmek, Singapur deniz )·oluna 
hlklm olmaktır. 

1'falezyada buırtınlf'rde Japoa taM 
arruzları dlkkatP defer bir hız almıt
hr. Acaba lnglllzlf'r neden bu kadar 

çabuk çekiliyorlar 1 Blue bu 9'orp. 
ya fÖyle tt\·ap \·rrllt'hlllr: 

1 - :?\talnyada harrkı\t yapan Ja. 
(De•·amı Sa. a, Sil. 1 de) -1-

Ankara, 19 (Rad~·o gazetesi) 
- Vhtl'nln Ofl'den aldı~ı hlr ha
bere göre lnglliz mct.kaınları l"i· 
tanbulda bulunan Brllauya teha
lannın lı,tanbulu terkrtm('lerl 
için kendilerine tebligatta bulun· 
mUfiur. Ayrılmak ı .. te-mlyenlrr 
me ullyrt krndllf'rlnf" alt oldu~
na datr bir taahhüt h€'nedl \"E'rt"

eeklerdlr. \·ı,ı bundan E'\.·,·el deı 

bir takım lnglllz.lerln lKtanbul· 
dan ayrılarak Mı ır•a gtttlğlnl 

blldlrml,tı. Bir Buo telırrafına söre Lenlnıırad ıanoa ınalzeme ytlklU Uk tren gelml' tir. R•I ııde 
Alman abloka11na götüa geren Lenlnpad ,.ıart ı;öıllkmekledl 



1 

ATANIN TABbd &ollAMI: 

Yazan; Moaras YOKA Y 

Affan Bey, bağırtlı: 
- Sana se'Ddiğin delikanlı
ın başını hediye edeceğim 

Affan, k•pana tutulmuş bir sırt- tın? Bu sırada benım habercim di, 
n Cibi siıtirli sırurli odada bır a- ye İstanbula giden bir adamı bek· 
tı, be§ yukarı dolaşıyordu. Fet- liyecek Akıbet celladın satırıdır. 
n kızın anlattljı hıkAye kendini Padişahın gazabını boğmak için 

yce saramtttı. Ayw. Paşanın a· çok kaaa ihtiyaç var. 
ınıle kendfsı arası.nda benzerlık - Demek ki, sen de baŞlftdan 
dulu afiklrdı. Bir taraftan kor- korkuyorsun. 

, bir taraftan isyan ve ıa- - Ben sarayHı huyunu biiirf.m. 
p duyuyordu. Gazabını dindirmek için kan la-
J(Jz, ~ bir teY oiM&R'lış gibi zım, hem de kocaman bir ~aç ka
andolin çalı70f'du. Affan bir a. fanın kanı ... Bu kafalar kime aU 
ık Iazın önüede dıkildi ve şu olmalı? Bunun hiç eheml}liyeU 
aU aordu: yok. Bozgunun mesulU diye her 
Kız, benden fstedftin nedir? halde bir kaç muhim kafa yerin-

- Pek ı~ biliyorsun, ne diye den oynamalıdır. Eğer bu neviden 
yorsUA? bir kaç kafa bulup koparamazsam 

- Feridi kurtarmak isüyorsua. kendi kellem gider. Çok şükür bu-
- Ferit Beyi kurtaracalım. na çare buldum. Elim altında işi· 
- Allaha ka.em eder>m ki, ben me yarayacak iki kafa var: Kil-

e buna meydan bıraknuyacatım. çiJ.k A'hmet paşa ile oğW Ferit 
enın deldikten kurtulman için o- Beyin kafası... Muharebeye onlar 
un ölmesi IAzımdır Sen öyle bir başhıdı. Başlamasalardı muharebe 
ızsın ki 8fkın yOzunden gözüne olmıyacaktı. 'Muharebe olmasaydı 
bnıyacafın fenalık yoktur. Ferit bozgun olmıyacaktı. Demek ki, 
eyin kesik bafınl ayelımın dibin. mesuliyet onlara yUklenebillr. 'Ü

görmedlqe aizıma yiyecek, 1- çüncü olarak EflAk Beyi gelir. 
ek koymamıya lfte a.atediyo- Karşı taraftaki hırlstiyanlarla iş-

um Ancak oaclaa aoara rahat uy· birliil ederek muharebe meyda. 
u u,.18blliriz. Fer't, kızlutn N· nından kaçmıştw. Hakkı ölümdür. 

u ~ bir ıihlrbazdır. Caba olarak ta Erdel Beyinın ka. 
n de fe7bBtn ti kendlaı.kı. İki- fasını 11Çuracağım. Erdel Beyi hem 
n aJ'lllll'Cbıkt 8lk cthyayı yık- 11M11larebeye hakemdi, hem de ha

ya kAlldir racnu vaktinde gondermedi. Ha-
Gbel carl7e, titrl,'erek Affa- racı gönderseydi bol bel sama1t sa

ıa ayaklarına kapandı. Afiıyor, tın alırdık. Samanımız yok diye 
bıçlur9"0l'du. Afflllllll dizlerkae sım yeniçeriler derhal harbe atılmak 
akı sanım '*': thtiyacını duymazlardı. Demek ki, 

- - acı, afk_. merhamet Erdel Beyi de ölüme Jiyıktır. Sen 
t. Haulı P....- Perlıdia lehinde şimdi lı:alkıp Erdele gideceksin. Er. 

llzler .ıfyu,eceliM· Bunların te- del beyini 8lJÇlu gösterebil'Meın i· 
slrlal bcmaıya kalklpaa· Bu deli_ çift deli! tephyacaksın ... 
kaMıyı deMler ılıbl sevlyerwn. Bu <Arlran 'Nrl 
nu a&IJw-, WH7el'Mlll· Sen y•l. 

nız ~ lein Apk MB :lıasanlar rl h 
••adin· Alk yüzüadetı. deli olan- Soruyorlar .. 
lan tarıdlf etmedi•· İPe ben aş. 
lnm leift deH oi•)'Ol'mB, g6Eümde '----------

~~ :.ı"°"ı;11:~r ;:-!~;:: İspermeçet mumları 
rum. Bu ..,., .-t dellk•lı1'8 
pi, ~ 

MiM! ... dar nılillu Wr adam
c11. OOllel bir kula ayaklarHla ka
pamp ,..WMdllJJtı görünce kalbi 
yuMUllJJ eeak yetıde pıınru arttı 

Kaldı 1ıaı.ta aMlelek ıaeı kızı 
.... itti: 

- Dlllııa • ls&enln. dedi, sana 
audllla cllllk.....,., batını hedı)'C 
eıll ..... 

Bir olaanlnnlz yasıyor: 
c..... Kim ne derse def,Jn, bazı 

yapıcı \'e ııa&lcdarımızda 'ur
gwncllhlta ~ı aşırı derecetle 
1'1r düşkünlük var. Hepsi de fır
.. ııan ltıtlfade yaptıklannı, al
dıklanm deler \e sermayelerin
den en az U~· dört m~ll karlarla 
..tınak, ltu suretle ~ kazaaıp 
çabuk aeaglll obnak istiyor, ltu
au iç.An didiniyor ve utra11ıyor
lar. Bu kabil esaaf aruından 

be11 ıle, ŞUt"ada burada kazaa k11-
n1p lhtllmr d...anlanıu slnal ııln-
111 ıwn lll'&a RMlllM'Ularclan ball&lle 

Şehir 
Haberleri 

Mekama,a 
el kondu 

Komisyon makarnoya 

da ftyat tes-bit edecek 
Makarnacılar Fıyat Murakabe 

Komisyonuna müracaatla eski ve 
yeni stoklar arasında kahte farkı 
ru ileri silrerek fiyatlara zam ta
lebinde bulunmuşlardır. Komisyon 
da bu talep üzerine derhal bugün
den itibaren şehirdeki butün ma
karnalara el koymuştur. Bundan 
sonra tekrar bir inceleme yapııa
rak makarnaya da fiyat tesbit c
decekUr. 

Et fiyatlartmn yeniden 
tesbiti için tedbirler 

almıyor 
Fiyat Mürakabe burosu diin öğ

leden sonra toplanarak gayri ta
bil bir şekilde yük elmekte olan 
et fiyatları üzerinde incclemeleı· 
yapmıştır. Komisyon yarın hay
van borsasında bir toplantı yapa. 
rak canlı ve keslJen hayvan fi
yatları iizerinde bir talımatname 
hazırlıyacak ve et meselesinin 
halli için esaslı tedbirler alac<ık
br. 

Patatese azami fiyat 
. tesbit ediliyor 

Patates istihsal merkezlerinde 
ucuz olduğu halde mütemadiyen 
şehrimizde fiyatların yukseldiği
ni gozönUnde tutan fiyat muraka
be komisyonu ihtikarı önlemek i
çın patatese azami fıyat tesbıtine 
karaı- v-eM'lt~ir. 

Cadde Ye meydanlor
doki elektrik cereyanı 

azaltılıyor 
Cadde ve meydanlardaki elek

trik tenviratı cereyanının azaltıl
ması için Belediye rlyasetı tara. 
ftndan Elektrik, Tramvay ve Tu
nel umum mildilrlUl;Une <'mir Yc
rllmiştır. Bu emre göre, cereyan 
azaltılacaktır. 

Belediye Umumi 
Meclisi 2 şubatte 

toplanıyor 
Belcdl~ç umumi meclı ı şubat 

devre i toplantılarına ubatın j. 

kıncl gunu başhyacaktır Bu devre 
toplantısına hazırlık olmak uzere 
Daimi Encumen m a ınl arttırmış 
ve bilhassa butç<'yi tetkıke batla
mıştır. 

Kocasını öldüren 
kadıntn muhakemesi 

Bil incelemeleri 
Artlaşmak - Tomur - Soy 11e yan soy -

Açmaz - Sekizayak - Arkıncıl 
-1-

Dil mutfağında 
usta çırak her 
kes kolunu sıva
dı, söz aşını pi§ıı· 
mek içm harıl ha 
rıl çalı§ıyor. Bu 
işte ve bu aşta be 
nim de bir tutam 
tuzum bulunsun istedim. Tat ve-
remesem bile t&dıaı da kaçırmam 
diye duşü1tdüın. 

Dilinin yasalarına uygun olarak 
cımatbaha ı cmuU&'k», «üstad» ' 
ct1staı biçimiade kendinin eden 
Tı.irk, daha bir çok sözü türkçeleş. 
tirebiUr. .:Maydanoz. laşan «ınlde. 
aüvaz» ı. •maytap.11 laşan ıımahi
tal:»>ı, •mahya 0laşan umal:ıiye» yi 
bir iki örnek olarak goslereblliriz. 

Bunların dışında bir çok sozün 
karşılığı da dilimiz.de t.ol bol var
dır. Ned<"nse bunları dall1l önceler
de arayıp bulmamış, kullanmıya 

üsenmış, benimsememiş begcnme. 
miş, y.ıkıtdan silkip atmışızdır. 

Ben tmgünluk bir kaç söz üstiin
de duracağım: 
Bır «artlaşmako sözurnüz vardır. 

Bu, ubirbiri ardına sıralanmağ1» 
anlatır ve Fransızların .. prendre la 
queue:n s~n karşılığıdır. Böyle 
bir sözümüz varken m.den: 

ııAvrttpada kalabalık yerlerde 
ku)•ıuk yapılması, iıt:rltesin sıra
ya girip blriblrinin hakkına hür
nef ve rla:;c t etm:ıi uuldendir .. ı 
gil>I sözlerle işi ı•z,ıt.rız. 

«Fırınlarda, dura.ftla, cia er.Uaş
mak adamlık t>e kolaylıktmı diye. 
bibrlz ve deRH:hyı;:. 

Ben uartlaşmak» sözünü dedijim 
anlamda bir türkçc • İngilizce ki
tapta gördüm; Serr.sı..'tin Samirt.n 
kanmsile tarama Q('rglmizde b•ıla. 
madım· Bu sözU k~1lanmamak oir 
eksiklik olur. 

* Sırası gelmişken •anlam• ı d.ı 
ele alayım. Ta.ama dergimizde 
«anlam», «mana" karş.t.ğıdır. Bil
mem .ama bence, caı:ılamakıı ve 
.anlatmakı, gozönünde tutulursa 
cmanao kar ılığı olarak «anlatımo 
daha uygun düşer: ııKelımcnin an
latımı - Kelımenin anlattığı şey11. 

* Ba kabir söze geçiyorum· , Gon-
ce11 karşıhğı olan Tomurcuk ... 

Şemsettin Sami, kaıuu unda bu· 

Bir adam sokakta 
düşerek öldü 

Dun Sarayburnunda. Bekri Top
taşın bahçesinden geçen 45 yaşla
rında. lacivert yantalonlu, vucu
dünün yUkarısı çıplak ve sadece 
bir ceket bulunan bir adam, bir
denbire yere duşiıp ölmlışiiir. 

nu e:tomurcak. olarak gösteriyor 
ve «.tomurcuk11 ile utomrukıı tan 
geldijlııı.l soyldyor. 

«Tomruk. Şemsettin Saminin 
belirttiği gibi .:gonceıt, «kütükı an_ 
lamlarında da kuHanılmı:ı olmak. 
la beraber bunun öz anlamı tara
ma dergimizde de görüldüğü gibi 
«prangşıı dır. Tarihlerde geçen ve 
ıılıı.aplshane müdürü» veya cıgardi. 

yan. demek olan «Tomruk Ağasııo 
sözü de bunu gdsterir. 

cıTomurcuk» daki ııcuk. küçült
meye yaradığına göre özsöz •<h>· 
mur • o'mak gerektir. uTomurı la
Unce 'lumor& un, fransızca cıtu
meur.ün, lngtllzce ... tumourıo un 
karşılığıdır. Fransızcada , lumeur., 
gövdedeki şiş, ur ve bir yandan da 
nebatlarda parazitler yüzünden 
meydana gelen şiş demek oldu
ğuna gore «lomurn un yukardaki 
yabancı sözlerin tam karşıhiı ol. 
dulu meydana çıkar. 

Ben bu utomurıou da Şemsettin 
Sami kamusunda ve dergi de bula. 
madım. 

Tıpta kuUanılan «tumHaction• 
ve «tumescence• için ctomurlan
ma»: tumeficr için de «lomurla
maı; yı karşılık olarak kullanabl. 
liriz. 

* Sonra atlar için kullanılan eski 
«hilisilddem» ve cnısfilddemı kar 
şılıjı olarak «hAlıskanıı, ıcsafkan:t, 
•Yarımkan-.. dıyoruz. «Yarımkanu 

bir şey demlyelim. Ancak böyle 
diyeceğimize «SOY ah, •Yarımsoy 
at .. , ıısoy Arap atı .. , nyarımıoy 
Arap atı., soy İngiliz atı., oıya. 
rımsdy İngiliz at1D desek daha lyı 
olmaz mı? 

* Geçenlerde bir gazetemizde uta· 
biye.. ye karşılık arandığını gor
düm. Bız •tabi~ eıı yi de ııtabya» 
yaparak turkçeleştirmişız ama bu 
arlık e:lslihkamıo demeY. olmuştur. 
Yerinde olup olmıyacağını ve da. 
ha uygun bulunup bulunmıyacaıı-

m kestirememek 
le beraber bır dil 
şünce olarak sat
rançta kullanılan 
.açmaz» sozünü 
«tabiye11 ye ya. 
kışır bir karşıhk 
ıörilyorum. 

.-Ahlapob a Beden cseklzayake 
demiyellm. Ba3ka bir hayvana 
• k&l'kayakıt demekten çeldruaiyo. 
ruz. Saymasını blldilimiu ıöre 
kendi dihmlzde sayalım. Hem bq
kaları bbden daha iyi saymaz. 
Fransızların 11mille - pa~tes - bin 
ayak . lnglllzlerln Centiped - yüz 
ayakı>, Almanların cıTausendfuss= 

bin ayak•, dedikleri hayvan ne 
Fransızlarla Almanların dedijl gL 
bi bin ayaklı, ne de İngilizlerin 
dediği gibi yüz ayaklıdır, ancak 
bizim bildijımiz. gibi kırk ayaklı· 
dır. 

Terimlerimiz arasında sekiz ba
caklılar» varsa da bu • octopodes• 
denılen sınıfın karşılığıdır. Bizim 
uahtapotıı dediğimiz deniz. hayva
nının karşılığı ddildir. • Bir ıızebunküş.. vardır. Bunun 
karşılığı ne olabilir? Bizde mas
darını kullanmadıtımız. bir soz 
vardır: uArkımakıı. Bu söz: 11Za
yıf düşmek, mecalsiz kalmak,. de
mektir. Bundan gelen bir .arkın.,, 
vardır Bu da «Zayıflamış, zayıf 
düşmuş, kuvvetten düşmüş, kuv. 
vetinl kaybetmiş• demektir. Bunu 
Tarama Derılmizde carkın - ze
bun• olarak görilyoruz. 

Bu .arkınıı ı dilimizde «argın,. 

biçiminde de buluyoruz. cYorgun 
argını sozil yorulmuş ve mecalsiz 
kalmış demektir. Öyleyse bu uar. 
kın11 ve argın~ ı tek olarak ta 
kullanabiliriz. «Adamdan ürken, 
adamdan kaçan, adem aevmiycm, 
adamdan hoşlanmıyan11 anlamın. 

dakl cıadamcıla dan da anlaııldılı 
üzere cil ve cıl son - ekini kulla.. 
narak cııarkıncıh veya «arıınctl ı 
czebunklışıt karıılıiı alabiliriz . 

Bu vesile ile şunu da belirteyim 
ki bu en ve cıl son • eki •balıkçıl11 
da olduğu gibi tıbahğa duşmanlık 
cttili ve saldırıp yedığh ıç n 
hoşlanan, seven• anlawıanda da 

kullanılmaktadır. 
sadun G. Saveı 

ÇClla x.tenL 
J-Jiç de gerinde aeğill 

A fak skin biri bir köyllytl 1 venıln, ~ ~ yaralaMa 

kandırarak, altın H)'11DA lı9- pUnden ... ldlmeJe .... feJ' ol-
lll8llllf. 

20 - 1 - -----

Adlı kahramanlar 

M etıelA. Lendra, BerHn. ·--
va, N apoU tberlne inat dil· 

tUrllldllqe lla\J& alanlan yapdlr. Bil 

akınlardan seara Alman, hlcUlz, 
Ruıı, ltalyan t.ıblltlerlnde: «Şa ka
dar tayyareınlz kayıptın pbl lbıla 
cllntlelere rastlarız. Ba dönmlyea 
tayyarelerde biç ıtettı-e bir lmml 
ôlen tayyareciler vanlar. Baalar 
kimlerdir, nerelidir, kaç ~. 
adlan nedir! BUemeyiz; ~ lıU
dlrmezler, bildiremezler. 

Bir ticaret gemlslaln laavadaa atı· 
ı- bir bomba Ue )'Ulp &ataftup. 
na. bir karakol gemlalala maytae 
çarparak hattatım, bir kravadrtlıııl 
bir torpU yiyerek •ular& '6mlld11-
ttınll okuru. Bil cleftJz ........._ 
rlade biç lfllpbesls kartalamayıp 
yahut da kurtanlamayıp botalaa
lar vanbr. Tebllflerde a..aJar llak
kıaU pek az mal6mat IMllOl'llL 
Yalan: ıncnız &ebUllerl. IMuılana 
en yakın allnlıa• ... ...._. ...aıdl
tlnl ,,...... 

Kara barelcetlerlııde ele ı.er .... 
sözlerfnl düayaya 711111811 eaynı be
llnlzler vardır. Bwı.lana kim eldu
ğuna, belki allelerl de, barp&ea .... 
ra ötrenebUeceklerdlr. 

Blttön balara lmrp ~
da cadsaz kahramanlara hlllr. 

Harp edebl,.tındald bta cachılZ 
kalıramaoJan a karŞllak olarak 

ban' edeblyatda ıtrmeal IW*ll 
olan bir 90z .ana o da adlı bll
runanlar» dır. 

cAdh kabramulan a 8lt olaylar 
en ebemmlyetlıtzhldell en önemUaı
ne kadar en lllee nok~ dhya
n1a her taratma ltlldlrlllr. Rnlılller, 
)'Mllar, mütalblar ~ llewa
lar. 

Avnıpüa nesle olaa bir _... 
kaluaman» ıa akea1'111881 Alrlkada 
ltltulr. Bir cadh kaltramam m 
Amertkalla tutuıjan tayyareıdıdn öl
dttrtra ınealılıit A9YJMla ..._,Bir. 

Keadhıhldea ea .. a llalMır ...... 

mız «adlı k t ı•u•, Cani ı.-

bard'dlr. 

...... ecleblyatl.. Cllc1h ....... 
manian• her flnatta kencUlerlBl1ea 
balı.Bedllelıllmellbd biraz da lılllrp edeM,...... ..... ~ .. 
.. bort,ıla delll mlııllrlerf 

KÖK &ADI 

Osküdorda bulunan 
beş ayhk çocuk cesedi 

DOn, Ueküdard•, Clnlll Valdıııla
ttk :ntahalleslnde, müezzin H:au. 
nın arsasında S aylik bir çocuk ce
sedi bulunmuştur. 

Cesedin muayenesinde, kendisi
nin öldürülerek buraya atıtıhtı 
anlaıılmış, morıa kaldırıltftllbr. 
Çocuğun ebeveyni veya katilleri 
şiddetle ar&§brılmıya baılanmıttıt 

TAKViM 

iti& bMha' 'ıc dolruldu. Göz 
'811Wt. dladl. Güzel gozleri yeşiı 

.,..._ -CU· Omuzuna dökilJen i· 
pek 8iW ..-ı. b&fllUn sert ha. 
ıa •11le cWcalandı. Tek bir soz 
bile .&,lemed. Fakat kıpkırmızı 

bir lflttltı re..W tap3J811 ve ara-
1* tt.aa tt..c:takı.rı araaındaa be. 
)'IE l8ci diflertnl sıktılt ve gıcır. 
mııtt1ılt ıörttlOyordu. Bu dlŞlerln ar. t.....- le!'t bir irade gizli idi, Bf
kına el uzatanlar için cth&nı cc 
....... blllille ıw,msl'B tifl bir 
irade ... 

alakallların dikkat nazarlannı 
bualar• beriae cekllMlk 1Mtyo
ru1R. ~ 7d taRI "9 aylarda 
ldleeu 70 kul'Ulf& satılmakta olan 
iMpenneçet DIUlllları soa günlerde 
z10 - soe kıuım,a kadar yakseı
tu...ı,. \'8ktlle yüzllne bile bak
ınadafmuz o --.. ,a.dJ. tap-

Bir kaç ay evvel Pangaltıda ko
cası komi r muavlnı TalAtı ta
banca ile Y ralıyarak oldurcn N~
dimc adındaki katil kadının mu
hakeme ine dün ikinci aıır cezada 
başlanmıştır. 

Adamın uzerinde huvl)elinl les
blte yarıyacak hiç bir evrak bulu
namamııtır. Vakaya müddeiumumi 
ilk el koymuş, cesedi muayene e
den adliye doktoru Hikmet, ı)• 

lUm sebebınin anlaşılması için ce
sedi morga kaldırtmıştır. 

tırılmllf eekl bir &ilmüt feYnıil al
tın diye ailrmek la&ellll9o fakat ya
kalannuş. 8özlbn ona iN açtksk bu 
kurnazhtı zavallı bir köyHlye tat
bik edeceiine altın M1)'11na batmıt 

gtimDf parayı IMMlf. kendlalıle k~ 
«;iyi koyun diye verea kaaalıa, nohu
du halla kahve diye )'1ltıaran lı9k

kala. k117ftlk yatıaı ufa Yatı diye 
dayıylUI yafcıya ellnnete kalkaa7da 
belk1 yerinde olurdu! 

Bir arlmmt dedi kt: tt IKlNctKAıınrN ıtft 
- KJruı Ud ltnbk evdea ...,._ 

,._ bu uracla Hasan Paşa geri 
pldL Kız111 yüzundeki sert ıfade 
bir an içinde kayboldu. Tatlı bir 
tebellümle paplllll laoynuna sarıl. 

Attan Bey, pepya dolnı y{lrB· 
~sordu: 

Pad(fah uiradttın bequnu 
hüer aldı mı? 

Blpehe haber almıştır. 
ö,ie ise ben kıymetli hedl

"lerle derhal İltanbula gönder
melt. n 

lu stımli1' şaıwdanlar llbl, kıy

metli bir meta hallae getlrlbnll}
tlr. iptidai JR&ddeleri11e kbn bl
llr neler kaUlarak ııarartalan 'e 
kendi ıııcaklığı ile pek çabuk eri
yip bir kWçe llallal alan bu aee
nelerl baklıaUardan 115, 29 lama
... o da rica De alıyor, .... ...._ 
dığımız zamanlarlla blrltlrlmbe 
llOl'1lyor&Z: 

- J(MdU ile ıpldMsak dalla 
lzlbttldz ve ucaz olmaz JRJ 

Mevkuf bulunan kadın aglıy:ı
rak cina) etıni oylc anlatmıştır: 

- Kocamı o durdum. Bu doğru
dur. Fakat buna o ebcbıyet ver
di. Zira bcnı Necla adında bır ka. 
dınla aldatıyordu. Bu kadını bı
rakması için bir çok kereler yai
vardım· Kabul etmedi. Nihayet o 
gece kcndisınl Neclanın • evinde 
yakaladım. Beni dovmek istedi. 

Gözlerim kararmıştı. Kendisinin 
evdeki tabancasını yanıma almış.. 
tım, çektim, vurdum. Cezam ne 
ise razıyım· 

Muhakeme, şahıtlerln çağırılma_ 
sı için başka güne bırakılmııtır. 

Erenköyündeki ecza
hanede dün yangın çıktı 

Erenkbyünde, hat boyundaki 
Nazmi Erman eczanesinde dün bir 
yangın çıkmış, eczane kısmen yan 
dıktan sonra söndUrulmüıtür. 
Yangına sebebiyet verdiği anla-

3ılan Hayrettin adındaki çırak 

hakkında takibata glri§llmlıtlr. 

DtlQÜN EVİ 
Bir genç, düilinllall yapmak il&e

re, Akbıyıkta bir evi bir pce için 
iki liraya klralamıt. Akıılllte bakan 
ki it• mesut gecede davetlUerle gtl
,·ey ve gellnbı bBlundlltu odalun d(i.: 
şemesl birdenbire çlkmöş. Bereket 

ne beldenlrf Hani bir fıkra vardlrı SALI 
Ucm bir lokantada yemek )'l)'ea bir AY: 1 - GtlN: H - K-= 'H 
mlfterlnln çorlMasıadu bir paçavra RUMİ: 1357 - .İkinelkiaan: 17 
çıkmlf- M89terl, g&nıo• ÇalulJıalf. ntcal: 1381 - M1JBABUM: 3 
Ganon da: «Oll lnmlflak çoriıuı• VA.Kil' sv.f.Ll SANI 
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Ne alçakça bir harekette bulundum! VATANIN 't:DEBI ROMANI: 
Demek ki karısını bu derecede seviyor· 
muı Bunu tahmin etmiyordum, diye dü
şundu. 

O ana kadar Lusiyenin Antuaneti sevip 
sevmedijlnl hiç duşünmemiıtı. 

Arkadaşının karısını çok kıskandığını 

bllıyordu. Fakat bir çok kocalar karılarını 
sevmeden de kıskanırlar. 

Antuanet, L;ısiyene karşı derin bir kin - Ben yalandan nefret ederdinı. Fa-
ve nefret duyuyordu. Aşk ıecesinl, mesut kat sen beni dalma yalan söylenılye mec. 
geçirecelini talunln eltili bu ıeçeyi mah- bur eUıa. 
vetını,tl. Odanın iç.inde vahşi bir canavar Ben mi? 
ıibi dolatan bu adam şimdi el)>ette intl- Evet, sen... Senin evinden savuşup 
ıuam alacaktı. Bütün kin ve hırsını ondan, gitmek istedim. Buradan uzaklaşabilmek 
sevdlll adamdan çıkarmak istlyecekti. için saaa yalvardHn. MAni oldun, isteme 
Kanlı gözleri, çaUıyacak ıibl fişmif da. dın ... 
marlarile ne hain bir hali vardı! Antuanet Lusiyee tepelemek ister gibi, lmrlllllln 
korkuyordu. Bafl d6nQyor, kalbi çarpı. üzerine hücum etti ve batırdı: 
yordu. Ne yapacatını bilemiyordu. Tekrar - Sefil, alçak karı ... 
hücumlarına başlıyaralı: haykırdı: Jak, kolundan tutarak: 

Yalancı, riyaklr yalancı ... Haal ıtcıt. Sakin ol, Lusiyen, dedi. Bajırıp f8. 
yord$? Yahm söyHyer• beni tuz.ata &ırmakta fayda yok. Benimle kozunu 
düşürdün Ne alçakça bir hareket bu yap. paylq, ne istersen yapmıya hazırım. 
'1lın pyl Lüslyen Aal bir hareketle Jak'ın üze-

Lüllyenin ıözlerl öfkeden dıprı utrı- rlne hicum etmek istedi: ,.it ltbl oldu Sen, sen, diyebildi. 
Ya ten? dedi. Ya senin yaluların Jak, kendini müdafaa etmemlye az.tncL 

alç .sefil kadın, lııendbıi unutuyorsun· mifti. Hareketsiz olarak yerinde duruyor-
Adlfanct, b(KQn korkwıuna ratmen i- •· La.iyen tereddüt etti. Bir an tki aır. 

çindeflerl llylemelden kendiai alamadı. kadaş birlblrlerlnin gozlerlntn tt içine 
OurııN bir eda He betini kaldırarak de- baktılar. Jak hapı eldi· 
~ Uilit'e•ig "41ıdialııe ~ l!t ''*""• 

TEBIKA No
0

• ız 

Ue bakan gözlerine dalla fazla b&kmıya 
tahammQl edememişti. Antuanet, havada 
blr tehlike sezmif gibi idi. Hemen arala· 
rıR& ılrerek haykırdı: 

- Lüslyen, ona bir şey yapma ... Aftab 
rnası için yapma ... 

Lilsiyen, Jak'dan uzaklaşarak: 
- Merak etme, dedi. Ellerimi kirletml

ye hiç nlyeti111 yokEn iyi arkadaşının ka
rısını çalan bir adam en Adi bir hırsızdan 
daha alçaktır. 

Jak, kendi kendine dilşündil: 
Hakkı var, fakat kendimi müdafaa et

mem lbun ... 
Sonra yüksek sesle cevap verdi: 
- En iyi arkadafln bir zamanlar ben 

lcffnt. Fakat bu son nmanlarda dostluJu. 
muz bozuldu. Bana her vesile ile hep ça
tıywNn, hilcum ediyorsun. HattA bugün. 
kil mahkeme celsesinde bile ... 

I:lütlyen sözünü kesti: 
- Şimdi bunları minakqa ııtmmtn 11-

rası delP ... Sueunu hafifletmek için se
b9* .araına nı• • 

- Fakat, böyle hareket etmiye mec. 
burum. Doirusunu istersen bir bapa a~ 
ciımın karısını elinden almak büyük biı 
suçtur. Fakat eier arada derin bir sevgi 
olursa suç hafifler. Ben de Antuanet'l çok 
seviyorum, ona karşı bir takım vazifelC" 
rlm var. Bunları ifaya hazırını. Sen bırak, 
ben onunla evleneyim .. 

ARtuanet heyecan içinde: 
- Jak, Jak, di)"e söyleniyordu. 
Lüslyen bu hal tar111mda acı acı ıo-

lerek: 
- Öyle mi, aziz dostum? dedi. Demek 

kt böyle yapmak niyetlQllesinlz? Fakat 
bunun daha sıra9l ıelmedt. Hele dur ba
kalım ... 

- Sana biraz evvel de söyledim, Lüsi
yen. Ne istersen OJtU yapmıya hazırım. 

- Bu sözlerden ne demek lstediftnl 
anlıyorum. Düello mu edelim? Hayır, o
lamaz. Bir iki el silfıh çekmek, sonra bl. 
riblrimizln elini nkm&k, öyle mi? Hayır, 
azizim, bu bM& kiti ıelmez. Hem artık 
Düellonun modası ıeçtl. Ucuz ve kolay 
bir intikam ıeldl ... Benim lstedilim bafka 
bir şey 

1 
bambaşka bir şey.. Senin ödene

cek bir borcun var: Namusumu, evimin 
rahatını çaldm. Bunlan &elemek ıaznn ••• 
Huzurum, saadetim, scvslm, her .. yim 
mahvoldu, ayaklarının •ltmda çllnendf. 
Bunu ödemek lhım ••• 
Antuanıt ielıırar aöıe karıprak ı.u.ı.. 

- CArlım..,.. 

Sebzeu et haılamasa, 
elma hoşafı 

H er ıöa bir kap ,emek dlJlp 
pçmlyellm, ............. 

da ı..ımak 11&711 lllDfldU, 1ııele ldleııt .... ......,....... ......... .,,... 
meli• ttbtll tllrltl laJdalan olmalr 
-.a.1e,w.1ıı1an11,1eıae&11...• 

WMdlar1 in _.,. toplaa.k WI '°" 
hıltl çocata 1lofmıt etmek kobır ... 
111-

Dllnkll yamada ............. 
tam fe1lst ~ Aa
eak kendi evimde llqDn 19pa.oalım 
yemett ltlldlrf7or wı ...a .........,.. 
tını yvmalda iktifa edlyOl'Ull Bir 
kllo et, ...... ldlo IMau, ........ 
patate. ve lıaV111 almalı, eti ~ 
..,. doira7Jp lld kilo .. ile ... .... 
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................ 111 ........ ... 
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SERBEST KORSO 

Yol vergisine 
İtiraz 

S"tün. k ba ve köylerd 
ekmek vesika ile verile'GB• 
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Meşhur caz şarkıcısı 

lbrahim Özgür 
Kadınlar, lbrahimi nasıl tahayyül I 

etmişlerdi, nası! bu~dular ? .. 
Bugün, bUtim İstanbul, İbrahim ----Yazan---

Özgürü dinlcmıye gıdlyor, dediler ı 
- Acayip, dedim ve kaCllcyC' ka. Faruk FEN/ K 

tıl~k ben de, Ses sıncmasının yo-
~mu tuttum. '--------------• 
İbrahim Özg~rü siz de ta~ıya- Yan•mdaki kad tn cümleyi de-

c~':ksınrz. Amerıksda caz tabsıl e· ~ 1 tirerek tekrarladı: 
d~ Ti.ırkiycy<ı ge•mlş. Bu seneye g S 

• geftl\(:e~ kadar Ankarada, radyo. !ile olurdu 5eni görmemiş elsay-
da çafarilı. Bütlis kadınlar kendl-ı dım 
sine mcl1undu. Eyvah, dedim.. Aşıklar arasın-

Bundan 6, 7 ay kadar evvel, ga- da kaldık. Antrakta kadar İbra
zeteerin Ufın sutunlarında adre. 1 him Özgürü ve ekseriya da ar
sint iün ettığini gôrdüğum zaman kamda, yanımda ve önümdekileri 
bende de kendisi hakkında m_7· 1 dinledim. 

..-ak uyandı. Her halde sizin de go. Beş dakikalık bir istirahat mild· 
z.ünüzc ilişmiştir: ufak bir ildn- dctinden istifade için koridora çık-
c.ık. •• mıştım. Kenarda üç dört delikan-
İbrahim Özgür, lının arasında onlarla beraber si. 
İstanbul posta kutusu No...... gara içen 20 - 21 !~şiarın.da ka. 
Bunun hikmeti ncydı acaba? O dar üç genç kız, bırıblrlcrıle ko-

zaman yanımda olan gc-nç bir ka. nuş':1yorlardı. _ 
dın "oylc cevap vermişti: Bır kaplan derisini andıra~ kurk 

' "' lü · · tatlı bır kız. - Tahsılınl Amcrikada yaptığı • esmer, şırın ve • 
. 1 k Ad anlatıyordu: 1ç~ oradan alışm.ış o aea . re- «- İbrahim Özgürü evvelce racl 
sını ~fınla ken?ı. ınc aşk mck· yoda dinlerdim. Taptığım adamdı. 
tubu yazılmas~ ıçını kadı~ları da. O radyoda söylerken bütlin elek. 
vet edıyor. Kım b lir ~.,ünde kaç triklerl sondürur, radyoyu, sesi an
bin aşk mektubu ah.:'or. cak duyulabilecek bir şekilde kısar 

"Merakım blisbutun artmıştı. bir şezlonga uzanır ve dinlerdim. 
Yerfoştığim kanapedc sabırsızlanı. Ne tatlı ve dokunaklı bir sesi vat
yor. Yavaş yavaş sönen elektrik- dı ve öyle zannederdim ki o, be. 
]erin altında tek nefes olmuş halk. nim başucumdadır ve bütün bun
la beraber, ben de, onu bekliyor· !arı benim kulağıma fısıldıyor .•. 
dum. Bu adama tapardım ... O hayalim. 

Birden bir alkış koptu. Yan ka. de uzun boylu, ince, şık bir adam 
pıdan orta boylu, tombul, şirin ve olarak canlanmıştı. Halbuki .... 
cana yakın bir adam çıktı. Ha. Lafı, kiraz dudaklarından ls
vaya kaldırdığı sol clinl sağ ehle tlhza dcikOlen diğer bir kız kesti 
sıkarak halkı sel5mladı. Alkış de- - Ankaraya sırf onu görmek 
vam ediyordu. Fakat bu alkış, her için gittim, dedi. Evvelce mektup. 
uıınan sinemaları doldurup ikinci }aşırdık .... 
mevkide kovboy filmlerini seyre- Bütiln şarkılarımla Emel k~
den ufak, haşarı çocukların degil, limcsi vardı. İsmim Emel. b<'n de 
bin bir itina ile süslenmiş, yanak onları. sırf benim için söylüyor, 
ve dudaklarından neşe ve sevinç derdim. Ankarada kendisini gör
sadılan l<ıüçük, büyuk, genç bir mlyc fırsat bulamadım. Resmin
sürü kadınındı. Bu kadınların al. den de hiç bir şey anlamamıştım. 
kışları bile, ne kadar taUı ve cana Ah, İbrahimclğim, tahayylil etti. 
yakındı. Erkekler de alkışlamıyor ğim ndam çıkmadın ama, yine se. 
değildi. Onlar da alkışlıyordu. Fa. ni sevlyıorum. Herkes o akşam, 
kat onların alkışlayışı, açılıp ka- ondan konuştu. O akşam bütün 
panan avuçlarından yanlarındaki erkekler memnun, bütün kadınlar 
kadınlara kıskançlıklarını belll et- mütcessirdl ... 
memek için olduğu ne kadar belli Erkekler memnundu. Çünkü en 
idi... büyük rakipleri İbrahim Özgür, 

Caz başladı. Arkamdan bir ka. kadınların gözünden düşmüştü 
dm hayret ve heyecanla bağırdı: Kadınlar mUteessirdl. ÇUnkU, ta. 

- İbrahim Özgür'. Öldüm!. hayyül ettikleri adamı bulama. 
Herkes başını çevirerek kadını:ı mışlardı. 

baktı. Ne oluyordu. Hiç bir şey Acaba siz de ayni fikirde ml-
anhyamnmıştım. siniz? 

SükCltu bozmamak fçln sustum Ben değilim! 
ve herkes gibi ben de dinledim. Ben hfılft, kadınların böyle bir 
İbrahim Özgür söylüyordu: hileye, erkekleri aldatmak için gi. 
Ne olurdu s~n benim ol aydın rlstiklerı kanaatindeyim. 

Ekmek tevziatı 1 

Dün, Vilayette 
mühim bir 

toplantı yapıldı 

'1 

BULMACA -
' . . .. " 

(Ba ı ı lnelde) X 
1 

tcvzideki müşahedelere göre di
rektifler verilmiştir. ÖnUmQzdekı 
aylar tevziatının şu şc-kilde idare 
ve tanzimi takarrur etmiştir. 

Verilen karara göre, kaza ve 
nahiyelerde iaşe büroları kurula· 
caktır. Bu bürolara alınacak me. 
murların barem kanununa intı. 
hakları ve iaşe i lerine elverişi! 
olmaları, teşkilftt• kadrosunun ta. 
mamlanmasını biraz geclktireceğln 
den kadronun bir an evvel itma
mı için lazım gelen h<'r tilrlU ha
reketin ynpı'ması takarrur ettir!. 
lerek büroların çalışma tarzları 
tesbit edilmiştir. 

Kurulacak nahiye bürolarında 

her 4000 nüfusun işine bakacak 
bir memur bulunacaktır. Bu m"
murların meşgul oldukları mahal
lelerin isimleri masaları üzerinde 
yazılı bulunacaktır Bürolarda kır. 
tası muamele yapılmıyacak. her 
vatandaş doğrudan doğruya bUro
lara müracaat edecektir. 

Mahalle bürolarına ayrıca birer 
tevzi memuru ile birer hademe 
verilecektir. Bu tevzi memurları 
mahallede uzun mUddet oturmuş 
ve mahalle lvl tnnıyan klmc;eler
den "C'C'

0

lmr~I knrar altına alınmıo:ı
tır. Bıı <:ıırC'tle önumüzdekl avlar 
için n!\fuo:ı kavıtlarına J!Ör<' tevzi 
cdııecek karneler mahalleliyi ta. 
r.ıvan tevzi memurları tarafından 
daiMılacaktır. 

Mahalle mac;atarında her vatan
dasın birer fi"i bulunacak ve bu 
fişler m<'murlar tarafındnn işleni. 
lerek, hC'r vatandaşın müracaatın· 
da o fişten edinilecek mallımata 
göre işlerin suratlC' yapılması im. 
kAnı hasıl olacaktır. 

Herhangi bir sebepl<' ekmek 
karnesi alamamış o'anlar mahal. 
lelerindeki masalara mUracaat <'
der etmC'z !işlerindeki meşruha• ı 
bakılarak hemen vazıy<>tleri hcl~I 
olacaktır. TC'vzi memurları vasıta
sıle karne'erlnl alanların fi lC'rfn. 
dr •karnesi verllmiştırn kavdı bu
lunacaRına göre he,.hangl ufak bir 
hataya meydan verllmlyccektir. 

Soldan sağa: 1 - Takım; Da.. 
nışıklı doğilş. 2 - Kanadanın bü. 
yuk bir şehri; Bilgisizlik. 3 - İl
gi; yerleşmiş Adet. 4 - Cemi eda. 

tı; Tersi: Kışın susü veya derdi; 
Takım. 5 - Müsvedde halfncıe 

yazan. 6 - Tersi: Sinirli 7 - Dö· 
ven, 8 - Sonuna «arıı gelirse ukaç 
maıı olur: Lezzet; Sada. 9 - Mcş. 

gul et; A'maç. 10 - Sofra kapla. 
rından: Az bulunur. 11 Ziraat 
aletlerinden: Çabuk. 

l.'ukardan aşağıya: 1 - En az· 
Fotoğrafçı. 2 - Ham kavun; Mern 
lckct 3 - Tersi· Bir Usan; Bir 
taşıt. 4 - Çok: Sonuna «8• ge. 
lirse alki yilzlülüb olur; Göl. 5-
Bir deniz kuşu. 6 - İlgi. 7 - Fi. 
yaka yapan. 8 - Neşeli; Tenez
züh vasıtası; Halis. 9 - Kuşatma, 

Bir yemek. 10 - Solfat.o; Adak, 
11 - Acı; Hızlı. 

DÜNKÜ RULl\lACANI?\ HALL1 

Soldan sağa: 1 - Derbeder. 
2 - Ednnl; Re. 3 - Dur; Cimci
me 4 - 1raka; Echel. 5 - Sala. 
ta: Abla. 6 - Qlaf; Lala. 7 -
Nana: Ad; Raf. 8 - İman; Si 
9 - Fa; Aral; Dik. J. - Anane; 
Adı 11 - Nebatat; Lcr. 
Yukarıdan aşağıya; 1 - Ed!. 

son; Fın. 2 - Duralama. 3 -
Daralan; Ab. 4 - En; Kafa; A. 
na 5 - Rlcat; İrat 6 - Alama. 
na. 7 - Erme; Adalet 8 - Deccal. 
9 - İhbar; Dal 10 - Rimel; Asi
de. 11 - El~; Fıkir. 

VATAN 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Kes~: 

İcabında ~ünde 3 kaşe alınabilir. Her yerde ınıUu k•t.la n 1HWh isteyinia. 
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IVCILA iN 
Nazan o· atine 
lnh · sarlar Umum 
üdürlüğünden: 

Ahvali hazıra dolayıslle tedarikinde mü~külit çekilen bir 
kıSlm av malzemesinden elde mevr.ut olan veya tedarik edile. 
bilenlerin memleketin diğer mıntaknlarındaki ihtiyoçları da 
na:ınrı dikkate alJ~rak yapılan tevziat meyanında İstanbul 
hissesine ayrılan bayiler tavsit edilmeksizin yalnı:ı İstanbul Baş 

müdürliıfümüz 

Tophane 
Satış ağaza 

atma 

rut 
1 da 
ır. 

&ayilerde bulı:tımayan bu gi bl av malzeme i için ~htlyaç e!ıha. 
bının mezkür mağazamıza müracaatları lüzumu ilan olunur. 

~ ~ 

---,,.._Refdam 0QU. Hakik~t;~··. 
Yurdumuzun her köşesınde dUrustlugu, 

ucuzluğu ve bol çeşitlcrile tanınmış: 

Asri Mobilya Mağazasını 
gezmeden ve bir fikir almadan başka yer· 
den mobilya nlmamalarını tavsiye ve 
mutlaka salonlarımızı gezmelerini rica 
ederiz Bil hassa İngiliz Karyolaları ve 
Avust~ırya sandalyaları mevcuttur. İstan. 
bul, Rıza Paşa yokuşu N'o. 66 Ahmet 
Fevzi. TC'l, 23407. 

Kôğtt bey<ınnomeleri 
· hakkında tavzih 

i~anbul Vilayetinden: 
Kağıt beyannamelerinde aşığı. 

daki noktaların eksik olduğu gö
rülmüştür. 

Duz matbaa kağıtlarında: 
1 - Cinsi, ebadı, topunun ağır

lığı, top adedi, topunun kaç yap
rak olduğu. 

2 - Bobin halindeki kağıtlar. 
dn: 

Bobin adedi, bobinin ağırlığı, 
bobinin ebadı, mecmu kilosu. 

Cinsten kasıt, birinci hamur. :
kinci hamur, matkaolin verje, i. 
lüstrasyon, kuşe, tclür, mürekkep. 
le yazılahllir olup olmachğı, mec
muıt kagıdı, nüz: gazete kağıdı. 
5alahıyet sahibi alakadarların be
yanııamelerindeki bu eksikleri tıı
mı:ımlamak iizere 20 sonkanun 942 
salı giinü saat 14 ten itibaren en 
geç çarşamba giinü saat 17 ye ka
dar bu iş için Valdc hanında Ti. 
C'aret Ofisi Umum Müdürlüğüne 
müracaatları ilftn olunur. 

Beyo~lıı 3 Unctı sulh hukuk hiı.kim
liğlnden: 942/:ııı-ı 

Ali Rıza Canfescl vPresesi Hayri
ye Belkıs Naci tarafından Agop Tan
bueacıyan aleyhine açılan Beyo$!'1ıın· 

da Hüseylnağa maha11eslnin Tarla
başı caddesinde eski P~ yeni 11 sayı· 
lr gayrimengııliln lzalei şuyu dava· 
sının mahkemesinde hissedar olduğtı 
tapu kaydından aııla..şılan ve halen 1 
ikametgahı meçhul bulunan Yorgi oğ 
111 Niko Dimosa ilAnen yazılan teb· I 
llğata rağmen mahkemeye gelmemiş 
olduğundan talep ve<;hile gıyap ka-ı 
rnrının 15 gtin müddetle ilAnen teb· 
llğine mahkemece karar verilmiş nl· 
duj\"undan mahkeme glinU olan 7 /2/ 

1 !H2 cumartesi günU eaat 10 da mah-
kemeye gelmeniz veya bir vekil gön
dermeniz aksi takdirde davanın gı

yabınızda görfileceği gıyap kararı I 
makamına kaim olmak üzere !11\n 
olunur. (9560) 

BORSA 
19 İKİNCİKANUN 942 
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Türkiye Cünıhuı·iyeti 

Sterlin 
Dolar 
Pezeta 
İsveç kronu 

5,20 
129.0325 

12,84 
30,77 

Ziraa Sl 
Kuruluş tarihi: 1888. - Se rınayesi: 100.000.000 TUrk lı!'ası 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zlı at ve ticari her neı·ı bankll muameleleri. 

Para bırikUrenlerc 28,000 !ıra ikramiye \'eriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesal_llarında 
en az 50 Hrası bulunanlara. sene de 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı· 
daki pl!~a göre ikramiye dajtıt ılacaktır. 

4 aclet 1,tl60 liralık 4,000 Ura ıoo ı.det 150 liralık 15,090 Un 
' • 600 • 2,060 • 
' ,. 2M • J,000 • 

120 • ,,80t • 

, 0 • 100 • '·* • ıeo • ze • a.• . 
DIKKAT: Hesaplarındaki para !ar bir sene içinde 50 !ıradan aşa· 

ğı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde <~ 20 fazlasile verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa. 11 mart, 11 haziran, 11 <-ylül. 

11 Bırınclkfınunda çekilecektir. 

" 
İtalyadon idhalôt 

eşyası geldi 
Son günlerde ltalyadan gümı'ilk· 

lerlmize gelmiş bulunan ithalat eş· 

yasının memlekete girmesine müsa

ade edllmlşt.r. 

Gelen mallar arasında kUlliyetıi 

miktarda k!ğıt vardır. 

Kılğıttan başka boya. tıbbi müs· 
tahzerat, film vesaire de vardır. 

Bu malların mühim bir kısmı it
halııt ve ihracat birlikleri emrine ve

rilmiştir. 

:a•Mni'** 

Bugünkü Prorram 

7,30 Program 19,00 Müzik 

7,33 Müzik 19,30 Saat ayarı 
7,45 Ajan~ 19,45 Konu§ma 

8,00 lVIUzik 19.55 Şarkılar 
8,15 Evin saati 20,15 Radyo Ga. 
8,30-8,45 Müzik 20,45 MUzik 

12,30 Program 21,00 Ziraat tak. 
12.33 Mi.ızlk 21 .10 Şarkılar 
12.45 Ajans 21,30 Konuşma 
13.00 l\'liızık 21,45 Müzik 
13,30-14 Müzik 22.30 Ajans 
18,00 Program 22,45 Muzlk 
18,03 MUz.ik 22,55 Kapanı;, 

Bıslu.m n Ta11TUlt 

1933 Yürk borcu I 
1 1933 İkramiyeli Ergani 
1934 Sıvas - Erzurum 
T. Cümhuriyet Merkez B. 
Anadolu Demiryoiu tahvili 

NUKUT 
Türk alt)nı <Resat) 
Türk altını (Hamit) 
Kalın beşibirlik 
Kalın beşibirlik (Hamit) 
Kalın beşibirlik (Reşat) 
Altın gramı 

L K. 

23 30 
21 95 
19 68 

142 50 
26 60 

31 25 
30 25 

146 50 
151 00 
161 00 

4 45 

VAT AN GAZETESİ 
İLAN FİYATLARI Kuru~ 

Ba~ık 750 
1 inci ·ayfa 500 
2 nci n 400 
3 ünciı 11 150 
4 üncü ıı 50 \._, _________ J 

1 ASKERLİK İŞLERİ 1 

Yerli Eminönü As. ş. Ba~kanh
fından: 

Sanayi harp tğm. Halit (31440 > 
P, Tğm. Durmus Ali oğ, Mehmet 
Öner 334 (51838) Lv. Tğm, Ali 
o~. İbrahim 326 (53505), Magah 
oğ Mığırdıç (1712R ). Hiivlyet cüz. 
danlıırlle birlikte acele şubeye gel. 
mc1eri ilan olunur. 

& Beyofli.ı Yerli As. Şube.,inden: 
Samsun As. Hastanesi dahiliye 
mütehassısılğından terhis edılen 
Yd. Tbb. Tğm Şükrü Kültürçal 
(53492) ın kaydını yaptırmak ü
zere acele şubeye müracaatı. {934) 

Abone Ücreti 
Türkiye dahilinde: 

Senelik 
1480 

6 aylık 
7150 

s &Jlık 
400 

Aylık 

150 K. 
HarlQ menılek!"tlerde: 

~nelik 

2700 
6 ıışlık 

lUO 
S aylık Aylık 

800 K. yoktur 

Gazeteye gönderilen evrak dere 
edilııln edllmeııln iade olunmaz. ZI· 
yaıl\dan mtı11'uliyet kabul edilmez. 

20 - 1 - 9lZ 

REKOR!. • • 
Zeytinyağlarının 

Halisiyettnin aksini ispat edene 

·1000· Lira ikramiye Verilir. 
Zeytinyağı istediğiniz zaman yalnız 

Rekor Zeytinyağlarını 
Bakkalınızdan fsr arla isteyiniz. 

Adrese dikkat: Istanbul Ttıtün GUmrUk Kemerli so. No. 21 Tel. 241(17 

Maliye Vekaletinden: 
Gümüş "100,, Kuruşlukların Tedavülden 

Kaldırılması Hakkında 

Gümüş bir liralıkların darp ve piyasaya kiıfi miktarda çıkarıl. 
ması üzerine 1/211941 tarihinden itibaren tednvtılden kaldırılmış 

olan Gümüş yüz kuruşlukların 1/211941 tarihindenbcrı yalnız Mal· 
sandıklarile Ti.ırkiyc Cümhuriyct Merkez Bankasınca ve Merkez 
Bankası bulunmayan yerlerde Ziraat Bankası şubelerince yapıl

makta olan tebdil muamelatına 3 1/1/1942 akşamı nıhayet verile. 
cektir. Bu tarihten sonra mezkur paralar nakit olarak hiç bir 
vcçhile kabul edilmlyccektir. 

Elinde gi1müş yüz kuruşluk bulunanların 31/1/1942 akşamına 
kadar bunları Malsandıklarile Türkiye CUmhuriyct Merkez Ban. 
kasında ve Merkez Bankası bulun mayan yerlerde Ziraat Bankası 
şubelerinde tebdil ettirmeleri iliın olunur. u8262• 11.98360 

TORKiYE 
iŞBANKASI 
KiJçlk taaarrııf 

Jıeaapları 1JJ42 

il<IAMIYE PLANI 

KEŞİDELER: 2 Şubat, 4 Ma-

yJ.S, 3 Ağustos, 2 İkincite§rln 
tarihlerinde yapılır 

JH2 İKRAMİYELERi 

1 adet 2000 liralık= 2000.- lira 
3 > 1000 • = 3000.- > 

2 > 750 • = 1500,- • 
3 > 500 • =1500,- > 

10 > 250 • = 2500,- > 

40 > 100 • =4000,- • 
50 • 50 • =2500,- • 

200 ll 25 • =5000,- • 
200 • 10 ll = 2000,-- , 

T. H. K. İstanbul Şubesi Başkanlığınd&n: 
Clll.!tl Miktarı l\luhaınnıcn Muhammen Jlk teminat 

fiyatı tutarı Lira Kuru-: 

Pirinç 10000 kilo 45 Kr. 4ı::i00 Lira 
Şeker 10000 > 52 > 5200 • 
Sadeyağı 5000 > liO > 8500 > 
Zeytinyağı 4000 > 120 > 4800 • 
Beyaz sabun 2000 > 70 • aoo > 

Yekün 24400 > 1830 00 
Ankarada havacılık okulu talebelerinin senelik ihtiyacı olan yukarda 

cins, miktar ve fiyatları gösterilen ccman 24400 lira muhammen bedelll 
erzak kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Eksıllme 5/2 042 
perşembe günü saat 15 de T. H. K. genel merkezi satın alma komlsyo· 
nunca yapılacağından istekliler saat 14 de kadar 1830 liralık ilk temi
natı muhtevi usulüne göl'e kapatılmış kapalı zarflarını mezkur komisyo
na vermelidirler. 

Bunlara alt şartname ve e\'saf evrakı her gün merkez satın alma 
komisyonu başkanlığından ve Istanbul T. H. K. şubesi başkanlığından 
parasız olarak verilir. (597) 

Kitaplarınızı 
aalr BOLAT 

&ITAB BYIND:S 1 
&Jıruz. Bütün kitapları bulabL 
Jecetini? gibi A:ıkara ne!lriYA· 
lıııuı, A·.TUp111ın model vesa .r 
mecmualarının BabıtJl<S. ye· 
gt.ne aatı.ş yeridir. 

Ankara caddeel 89 

1 

Davetler: 
'!'ürk.iye Eczacıları Cemiyetin. 

den: 
1 Cemtyct.imizln umumi heyet ~· 

! timaı, 29 kanunuw:ını 1942 perşem. 
be günü saat 15 de Cağaloğlund<ı 
Etıbba odası salonunda aktedilecck 
tir. Cemiyet aznsının mezkur gun 
ve saatte teşrifleri rica olunur. 

Sahihi ,.e neşrlyut miiıtiırrr-

Ahnıet Emin YAV\IAN 
\'atan .Neı.ıiyut Türk Ltd. ŞtJ. 

\'atan nıatbaaaı 


