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lund~ı~n~~erika Milli Şef İnönü Ak~t-::::~~ ValidünAnka ayagitti 
r--Denwı4.-ıag eepheııi arlık-, .in Etimesut hava meydanında Gme Liberyaya lstanhula unun eskı·sı·gı·hı· 01 "ı·s tarafından 
1!6krırt ve siyasi hazn'lıkla- lnönl'nb yaptığı akrobasi hare- ç 1 k t 1 J 
~"iri=J;~~ ketlerını takip ettiler -o- ~: teminine devam edilmesini istigecek 
İng)Jiz meJıfi1hıri 9'ıe bu ye- Akana, 17 (A.A.) - Rei>'eünilnır ismet İnönü bu Amerikalıların Afrikada 
ili AP>eri1ıa :fonnültinden çok );abah 8.SO da Türk Haya, Kı rumunım Etimesutta.ki İıa,'a Dakarın cenubunda ka- B V d A f • k 
ıtıemnun ve miitıehııssis hır meydanma giderek yapılmakta olan uçuşlan ve bu arada ö- k l I - ug aya azam 1 ıyat onuyor 
llıınuyorlar, mer İnönünün akrobasi har ketlerilıi takip eyle.mişkrdir. raya p ma arı mü ıım 

Milli Şef, miiteakiben '"'nl rında HM·a Kurumu başka- bir hadisedir 

Ucuz ekmek ve hububat alacak memurlar hak
kında İstanbul vilayeti resmi bir tebliğ neşretti 

"'Şükrü Koçak olduğ" halde kurumun Etimesııt1ıaki tesis- Monrovia, 17 (A.A.) - A- ----------------------
/it( ıı.glo Sakson zümresinin l.-rini ve tayyare fabrikasım gezmişler ve buradaki ı:a- merikau kıtaları Libetyaya gel 
~ artık müdafaa ve muka· lışm:aJardan memmıniyeUPrini ifude ffierek Etim~'bllttan mi~ler<lir. Stihilin beş veya al-

vemet harbinden. ikinci a~nlmlşlarchr. tı yüz mil açığında faaliyet gös 
safha olan taarruz faslına geçe_ \...=======================-./ teren düşman. denizaltı gemile-
~e-;;;ne dair olan t:ınareler ço- rivle mücadele irin bir hava 
ı:alınaktadır. Halta Pasifik de- M devriyes; sistemi kurulnıu..,tur. 
rLzinde hücum hareketleri ba~- h t A • k Yeni Sabah - Liberva 1822 Halka ve memurlara yapıla -
laını.ş ve mkişaf etmekte b~- a u m er 1 an tarihinde, Birleşik A.ınerikada cak iki nevi ekmek tevziatı için 
lunni"~l b"' k belediye tarafından karne ve ~ ur ı,e... esaretten urtulınll§ olan Zen- be 1 . b 1 M.;hvero;Jer, bütün cepheler- f •• •• k • • o:ıerin Garbi Afrika sahillerin· yanname erın azır anmasına 
de bir duraklaıma devres:ne pro esoru ım mış .... de kurdukları bir cümhuriyet- başlandığını yazmıştık. Dün be_ ltirınişlerdir. En öncmlı cephe t' t.!r. yannamelerin basma işi tamam 
olan şarkta Rus muharebesi bü- 1897 tarihine kadar Birleşik lanmıştır ve bunlar Pazartesi 
tün, imha iddialarına rağmen•ta 11-------- Amerikaya tabiydi, 9'1.500 ki- gününden itibaren memurlara 
ınaruen tevakkuf halindedir ve a R h h . Jometre meraobaı mesahası 0 • dağıtılacaktır. Evvelce de yaz -
ra su·a Bcrrin resmi tebliğleri- enner meş Ur Brl{BSllll neşrettiği lan bu cümhuriyetin nüfusu 2 dığımız vechile bu beyanname_ 
n,n kaydeyledikleri sıçrayışlar vahit An; erikada b. k I l milyondur. Merkezi Monrovia lerin üç gün zarfında doğru o_ 
nı~dut çevrelere münhasırdır. t lF ÇO a ay ara şehridir. Kahve ihracııtiyle ya- larak doldurulması icap etmek. 

!arla yakından temas etmek ü_ 
zere dün akşam Ankaraya g)t_ 
miştir. Vali İstanbulun arzetlıği 
hususi vaziyet hakkında aJüka_ 
dar Vekfiletlere izahat verecek 
ve buğday tevziatı işinin eskisi 

gibi Ofiste kalınası i~in çalışa 
caktır. İstihsal mıntaka.ların , 
daki belediye mübayaa memur, 
!arına Karamürsel fabrikası ve. 
saire gibi bazı müess•!ueler ta. 

(Sonu Sa. 3 Sü. 4 teJ 

----.-Vilayetin tebliği 

Toptan muhasaraıar, yüzlere" ve teztJİf /ere hedef olmu'1 şar. tedir. Beyanname işi bitinceye 
Ve b:uıerce kilometre yürüyüş- V Afrikanın Habeşista.ndan sna kadar karneler de hazırlanmış · 
!er sona ermiştir. Müstakbel dünya sulbünü te_ sulhü "amatör" !erin değil "ilim ra ikinci hür memleketi olan olacaktır. Netice itibarile bu a_ 

İstanbul Vilayetinaen tebliğ 1 
ed)lın.iştir: 

1 - İstanbul Bdediye hudut 
lar. dahilinde bulunup aşağı- ı 
daki maddelerde 1rae olunan 
luınunlar hükünılel"i dahilinde ı 
çal.ışmakta olan bilumum daire 
ve müesseseler azami 20.10.942 / 
salı a.kş.ımına kadar bu kanun 
lardruı istifade edecek meuııır 
ve müstahdemleri, adetlerini 
bir tezkere ile bildirip o mik
tar beyanname ve iza.lınameleri 
Belediye !ktısat Müdürlüğün
den aldırmaları ve verilecek 
iı..Vınamelere göre doldurula-

cak beyannameleıi taı; ık et· 
tikten sonra mt:.n1ur ve müstab 
demlerine tevzi ederek her ıne. 
mur kendi ikametg5.hı r ın hu .. 
lunduğu kaza kaymalrnmlı['!na 
bu beyan::ıameleri en cok 23.10. 
1942 cuma günü akşamına ka. 
dar teslim edecektir. 

Buna mulrnbil Amerika ve min için hayalhanesinde alela_ adamları" nın vücude getirebi_ Liberyanuı Amerikan kıtalan yırı son gününe kadar halka ve 
'İngiliz tarafında dikkate alın- cayip bir harita \"Ücude getire_ leceğini iddia ediyor ve Avru_ tarafında.n işgali, bu küçük memurlara karneleri verilmiş 
llıağa değer hır canlılık göıiil- rek bol keseden Boğazları piş _ payı dokuz büyük devlet ara _ cümhuriyelin Mihver tarafına olacaktır. Yaptığı tetkik ;ve te. 
ı:nektedır. Bugün artık kimse keş çekmiş olan Kolorııbia tini_ sında taksim eyliyor. Profesö _ geçti.Yine iııarettir. maslardan sonra İstanbul ım 
için bir sır değ:Jdir ki Amerıka versitesi coğrafya profesörle • rün çizdiği haritada Milıverci Liberyanın Fransızların meş ihtiyacının Belediyece temin e_ 
askerleri, her hafta kütle halin rinJen Jorj T. Renner meğer Almanya ile İtalya galip mil _ hur Dakar deniz üslerinin he- dilemiyeceği kanaatini muhafa. 
de Büyük Britanya adalarına mahut haritası yüzünden Anıe_ !etler kadar kuvvetli olarak men cenubunda olınruıı da bu za eden İstanbul Vali ve Bele. 
na.k]edilınektedırler. lngilteıe rikada da sayısız alaylara, is - gösterilmişlerdir. hareket\n ehemınivetini arttıra diye Reisi Doktor Lütfi Kırdar 
:\'IOni dünya efradı iç.in geniş tibzalara hedef olmuş, açıktan Harita intişar eder etmez cak mahlvett.edir. · Ankaradaki alakadar makam _ 
b;,. kışla ve talim meydanı ol - 1 açığa belahetle itham edilmiş masaya yumruğu ilk indiren ----------------------------
ınııştur, Her t'pte sayısız tay- imiş de bizim haberimiz yok _ yine Kolombya mensuplarından .

1 
Yareler ardı arası kesılmeksizm muş. Dorothy Thompson olmuş ve 

Alman -Rus harbi 1 
Atlantiği geçmektedir. Bunlar Filvaki Amerikanın en çok demiştir ki: 
l<;ın uçuş ve hareket meydanla- okunan mevkutelerinden (Ti _ - Şayet yarın Mihver dev _ 1 
ı•ı, hangarlar, büyük bir ham- me) haftalık mecmuasının 13 Jetleri, profesör Renneı"in yeni · 
retıe hazırlanmaktadır. Dene· Temmuz 942 tarihli nüshasında dünya haritasında gösterildiği 
bihr ki Büyük Britanya adaları bu kuş beyinli profesör hak _ şekilde yer alırlarsa ezici bir 484 Be ,.l''n 
IUÜStak:bel hareketler için hey- kında şu satırları okuyoruz: galebe kazanmış olacaklardır. Moshova ~, ı 
beti[ lıir üstür. Kolombya ı'.'niver.ıitesinin mu Diğer taraftan Minnesota üni_ 

Bu askeri hazırlıkl"ra mu,·a- allimler kolleji profedirle.rin _ \'ersitesi profesörlerinden bir bildiriyor: nCÜ gün bildiriyor: 
ı:ıi ve belki bm1lardan daha mii- d J · T R •· .. d 'J grup da Cumhurreıs· 1· Rn~•~lte 
iti en ot'J, . enncr ın vucu c -·~ 

m siyasi teşcbbiisler görül- getirdiği ve bir mecmuada ne.;. bir istida ile mür<tcaat ederek Af J b k J s 1 d 
llıektı<dir. İngiltere ile Ameri- reylediği haritanın ebedi sulbü profesör Renner'in sivil tayya_ man ar ÜyÜ ta İngra İÇİO 
kanın müşterek gaye için ne temin edip etmiyeceğini bilmi _ recilik idaresi müşavirliğinden 1 
ka-Oar birbirine sımsıkı sarılmış yoruz amma bu haritanın mem azlini talep etmişlerdir. Profe _ zayı'at pahasına SOn harpler 
olduklarını göatermeğe yanya- Jekette pek çok dedikoduya ve sör Renner, bu hadiseden biraz 
Cak olan bu olayların baııımia kahkahalara sebep oldug·unu sonra. co,\€rafya tedris usulü 1 1 ı ı 
Loıı.drada daimi olarak bır A- • e • Qr ar Ve r • • Q r ıner:.ka kabinesinin kurulmak -~i>_·,_,,_;._,P_b_il_i _ri_•_. _P_r_o_fe_so_··_r_R_e_n_n_e_r _____ <_s_o_nu_s_•_· _s_s_ü....:' ._1 _d_• _l -l 1 r ıy 1 1 y 
Yolundaki hazırlıklardır. lııgil
terede milyonlarca Amerıka 
~eri vıe tabası bulunduğuna 
~öre, va.~ingtondaki kabineye 
ı:nuvazi olar; 1r Lomlrada ik'.inci 
bir J ·neı ikan kab:nesi kurmak 
,iizunı. ı }, is&,. ilmiştir. Esasen 
bili.n<li1;• veçh'le Amerika esas 
leşkıiJat kanununa göre, kabine 
teisicümhurun itimad ettiği 
ıevattan mürekkeptir ve an
Ca.lı: şahsına karşı mes'uldürl<'r. 
liat-ı) gayretleri tngilterede bü
Viik itiııa. ve di.kk<ıti icap etti
ııince çıkabileoek her türlü me
$eleleri ta V aŞngtonda hallet
iılıek bazı gecikme ve zorlnkları 
lnucip olabilir hatta telsiz tel
g;-af ve telefona rağmen... Bi
naıenaleyh Amerikan gazete 
llıuharrirlerindeu Mösyö (Lipp
ntaıt1) ın uzun bir İngiltere se
YalıatiOOen dönüşünde açığa 
'Vurduğuna göre, Londrada ;. 
ll'iııci bi:r Amerikan kabinesi 
teşkil olunmak kararı venlmi• 
'f'e hu kabinenin riyasetine de 
lıalen kabine erkanından (Stim
"P<;r) in tayini tahakkuk etmek 
llzere bulunmuştur. 

Tarihte h~ misli olmıyan bu 
le§ekkill Mister Ruzveltın Av
l'U.Pa iıılerinıe ve ikinci cephe 
Üenilen meşhur davaya ne de
'!'.ece büyük bir kıymet atfetti
gıni sarahatle göstermektedir. 
Londra birleşmiş iki devliltin 
harp merkezi ve kalbi olacak -
tır. Alma.n zimamdarlarmm nu
~uklarnı:da daima alaylı bir eda 
•le baheettikleri Anglo Sakson 
tllrliğ;i bu suretle kabilse daha 
f:!iJi bir sahaya girecektir. 

Gümrükten çekilmiyen mallar 
--------·----~---

Bir hafta zarfında çekilmiyen 
mallar hükumet tarafından 
çıkarılıp satılacak ______ .. _____ _ 

---·---
Moskovada Şehrin yeni bir 
normal hayat kısmı Almanların 

baıladı eline geçti 
Moskova, 17 (A.A.) ;_ Röy- Bertin, 17 (A.A.) - Alınan 

ter ajansının hususi muhabiri orduları başkumanda•nlıihrun 
bildiriyor: tebliği: 

Stalin,,.radın şimal batısında Batı Ka.fkasyada Alınan ve 
endüstri mahallelerinde yapıl- Slwak kıtal.a.nnın dünkü hü 
makta olan muharc1:ıeler kat'i cumla.rı diişmanın şiddetli mu
olacaktır. Almanlar taarruza. kavemetine rağmen yeniden 
çarşamba sabahı •afakla bera- müh'lın arazi kazanılınasını te-

Tica ret Vekaleti Müsteşarının beyanatı be~a~~a~aş;=1~biri o- mi1!a~~aş ve bnnıba uçak 
Bir müddettenberi şehrimiz- le yaptığunız son bir 'içtima.da tuz, kırk uçaktan mürekkep lan kara harek.stmı tesirli bir 

bomba uçak filoları saatlerce surette deslıelemektedir. 
de bilhassa gümrük me.selesi m.allannı kasten gümrükten S t h · · V 1 Ter. ek batısında Romen kıta.-
etr:ı.fında tetkiklerde bulunan çelıımiyen bir kaç tacir tesbit ovve cep esıru ve 0 ga ge-
'l'icaret Vekaleti müsteşarı Ca- ettik. Vekaletimiz tarafından ~~vmeriüsl~ee~~a- r cephe gerilerini ları düşmwnı bir ~ok dağ mev-
rut Zama.ngil, diiıı akşam An- verilen son •bjr k.e.rarla t.eblig" zilerın<lerı atmışlar ve ç<Yk sayı 

Bu hava 'oombardunanı da dn •~ır almşlardır 
karaya dönmiiştüı·. tarihinden itlbaren llir hafta b'.·r saha uze·· n"nde teksı'f edil- n,_,, __ ,,,,_ . - d hlı f ;::,,;,,...,,,,ı""""'" pıva e ve zır 

Müsteşar, kendısini uğurla- za.ı· ında mallarını ~riikler- miştir. Bu salla bir buçuk ki- te~ller, devamlı !:lir suretu 
yan lıir muharririıni""' tetkikle (Sonu Sa. 3 Sil . 7 de) (>;onu Sa. 3 SU. 8 d•l (Sonu Sa, 9 SU. 5 te) 
rfi etrafında şu izahatta bulun- =========================~====,;,,,=====,.,;,,;._ 
Jınuşıtur: İstanbul iaşesi Belediyeye verildi: 

2 - Müvazcne umumiyeden 
m.ıaıı almakta olau mütekaıtLn, 
eytam ve eramil beyanname!.,. 
riııi maaşbrını aldıkları mal· 
müdürlüklerine Ye bunıın hu.ri· 
cinde kalan mütekait, eyt~ııı. 
ve eramil de maaşlarını ald ı n • 

(Sonu Sa. 4, Sü. 1 de) 

Yeni zenginlerimiz 
ebedi fakirlerimiz ______ ...,., _____ _ 

Bızılaya, Çocuk Esirgeme E~rumtiııa, 
asker ailelerine hangi yeni zengin 

şimdiye kadar bir iane verdi? 

Yazan : SUPHI NURi İLERi 
İktısadi buhran senelerinde 

bir yandan fakrii zaruret çoğa
lıtken bir yandan da bir sürii 
yeni zengiııler türer. Bu hal 
tarihin her devrinde ve dünya
nın her memleketini.le bövledir. 

Anadolu gazetelerinin yazdık 
larma bakılırsa şimdiye kadar 
uslu ve sakin bir hayat yaşıyan 
kasaıba ve şehirlerimizde bile 
meylıan<eler, barlar, kumarhane
ler ve daha başkak eğlence yer
leri açılmağa Ye hatta. çoğal -
mağa başlamış. 

Ada.nadan aldığımız bir mek
tupta barların durmadan dolup 
boşandığı ve sefahat için pek 
çok para aarfolunduğu yazılı
yor. 

İstanbıılda da bu aralık pek 
çok yeni zenginin türediiH ili-

zumundan fazla iGki c: le i~i, 
eğtrnce vcrlerınin çoklu· ·ı vı 
kalabalığı göze çarpmakl" de
ğ'd midir? 

Bazı yeni zeng>n kadınıan· 
!)'n kaba saba altın bıleziklerı 
ta omuzlarına kadar sıral"n
nıakta, çeşit çeşit gayet pal.alı 
kürkler giyen bayanlar hatta 
iyi h;ıvalarda bıle kencLlenni 
sokaklarda teşhir etmek·.c, ter· 
ziler, şapkacılar, ayakkabıcılar, 
mücevher'ciler, lokant?lar, ~a· 
ziııolar ve barlar hep un tü, e -
dılerle dolmaktadır. 

Bir çok ev; 'rde kumar· ovııa· 
nıyor, hemen her y.erde İaıo 
içiliyor. 

Hasılı umumi fakr '1.l'asında 
ortada bir para bolluğ'ııdur ;:-i

( Sonu Sa, 3 Sü , 1 dt>) 

@°LAYLARIN MiZAHiı -DUlmlzln sadık bekçisi 

Radyo Gazetesinin ~~·-..•······· ... -wi yeıniŞ.s_e, hep bu öz türk "" 
yorulrnuz, usanmaz Yazan ce yüzünden ,yemiştir. 
bülbülü; Ulus ga Hacivad başka dillerden 

zetesindekl Yankılar sü • ~ devızirdiği yabancı keli 
tununun biric ;k gulü: Aka Gündüz ~ mcler.Ie ıugat paralamağa 
güler yüılü dostunı Nu w..1 baslar ba§lamn"Z Karagöz, 
rettin Artanı, son zaman .... ~-.· ... ,....,..""''VVVllV'> sa}.llagını ensesine yapıs 
laı·du kendi_ kendi~in~ ön~mli b_lr tırırdı. Yalnız bu kadarla da kal 
vazifeye tayin -etu: Dıllmı.ın bekçı n1az_dı, o kelimelerin has türkC$ini 
liğine. de ogretirdi. 

Bu tayini keııdi payınıa kuİlarım Karagöz.ün bütün ömrü halkı hu 
ve yerinde bulurum: Dostum her rafelcr~cn. cahilce huylardan, bo 
sabah; gazetelerde. mecn1ualarda, zuk d~zen yabancı dillerden kur 
surada burada yakal:.:ıdı~ı yanlış tarmaga. çalışmakla geçmistir. 
türkçeleri ve türkçesizliklcr.i kula Ben J?ıl Kurumunda ols~_ydnn şu 
ğından tutup cezalandırıyor. Kalemi n~ tıekhl ederdlm: Karagoz adıııa 
nur olsun. bu· nıerm.~r .. dilci y~ptıralım. Bura 

Yayım vasıtalarının hepsine ba 
kınız. bas yazıkırından j}c\nlarına 
kader hepsinde az çok bir dil ıaü 
baliliği. adamsendeciliği görülüyor. 
Ha1buı~i öz dil isi müşterek ve mH 
li bir davadır. El ve gönül birliii ile 

da Karagozun, Hacıvada saplağıııı 
yapıştırdığı görülsün, Altına da ~u 
nu yazdıralım: 

(Karagöz: - Türkçe konus. türk 
te yaz çelebi!) 

. Stalin yoldaş da şark cephe-
81Jıdıcki mukavemetinin ve bıı 
lliişkül yazı atlatmakta ve Al
i\~ ordularını bitmez tüken· 
nez muharebelerle oyalamakta 
iösterdiği maharetin mükil.fa
lın.ı bu suretle elde etmiş ola
~aktır. Şimdi Mister Vilk'inin 
~ cıe.pheden niçin bu karlar 
>liYiik cesaret ve kat'iyetle 
0aiısettiği. de daha. dyi bir su

"- lstanbulda kaldığım müd 
det zarfmda bilhassa gümrük 
işleriyle, gümrükte birikmiş 
kalmış malların bir an evvel 
sahipleri tarafından çekilmesi 
etrafında tetkiklerde buluıııdum. 
Y aptığun tetkikat neticesinde 
gümriilücTde b'iriken malların 
söylendiği gibi tüccarların sui
niveti ile vaktinde ma.llaı~nı 1 

çekıınek istemediklerinden ileri · 
gelmediğini öğrendim. Belki 1 

muhtelif hile yoluna saparak 
mallannı çekmek istemiyenler 
vardır. Fakat bunlar yüzde o
nu geçmez. Malların gümrük
lerde lbirikmesi:ııdeki sebebi bi
raz da nakliye, tahmil tahlj.ye 
vesa.ir g'il:ıi yerlerde aramalıdır. 
Zira bugün gümrüklerde biri
kmı malların mühlın bir kısmı 
ithalatçılara ıııit olmayıp resmi 
dairelere ait olduP:unu öğren
dim. 

Bugün aliıka.darların iştiraki.- 1 

çalışırsak davtımızı düz yolda. ve 
· rimli olarak )'"Üriltebiliriz. Ters hal 

de emekler:n en az yarısı hav::lya 
gider. Buna sadece •yazık:> denıe 

B11ı?;i.in dil dı:ıvamızın içinde taas 
suplu, an'ane düskünü Hs.civad çe 
h· ·' .J-:>-ı- \ k.adDr cok ki Nurettin Ar 
tam bu bekclliğe kendi kendisini 
tayin etmekle çok güzel bir is yap 
mıştır. Çoğalmalarını. ve hepimizin 
bu ise yazılmamızı dilerim rette anlaşılıyor. 

Deınokraai cephesi artık as
teri ve siyasi hazırliklarma 
son çeki ve dii2ıe.ıli vermekte
dir. Siya.si birlik nihai derece· 
tiııi bulmak üzeredir. İngiliz 
~ah!iııeri ise ·bu yeni Amerika 
0!;'Inülünden çok memnun ve 

lllutehassis bulunuyorlar. 
Biiyük ittifak harplerinin en 

büyük noksanı karar almadaki 
güçlük ve geçliktir. Londrada. 
kurulacak böyle bir Amerikan 
ka.bines'i ibu en müzmin ve ta
rihi derde deva ıbulmuş olacak
tır. .Ameım cümhıırreisinlıı 
evvellıi gün dediği gibi Mütte
fikler, harp makinesini harp 
mak'inesiyle kıra.ca.klaxdır. 

- Yeni Saooh - Süt nine - Ben bu koca bebeği nasıl clayurayım ! 

meli. Ya ne demeli? Biı· milli da 
vaya karşı sayA:ısızlı.Jıı; ve kac;ıngan 
lıi\. demeli. 

Dostum Artanı bu gönüllü bekçi 
- liği ile n'l;odern (Karagöz) oldn ve 

öu-kiler de h313. mı h5l:l eski (I-Ia 
civod). 

Bilinir ya, sevgili ve milliyetçi 
(Kartıgöz) üuıüı ı~oğdu dogası dilci 
idi. öz türkçenin sadık lir baş lıe:;;: 
r.is ' idi El!er Har·ivar1 ÇelPbi. Ka 
l "1 .€' ·11 l (; .'(:!!~ 

Bana öyle geliyor ki öz davamızı 
biraz aykırıladık. Çelebilere bek<;i 
lik edileceğine. bekçiler birbirile 
çekişn1cğe girişiyorlar. tıkönce esas 
bozan çelebilere şaplağı yapıstıra 
lını. sonra birbirimizle (kelimenin 
daha doı1rıısunu bulın:ık) çek.isn1e 
sine t?"irl~elinı. 

Fakat b12n öyle sanıvoruın !d bu 
d;.ıv~1ri;;ı vrıJnız R:ır;ı gfiz yf'tnıh··<'cr·k:, 
'': · n ı na ,: ı -.,,r• '"r, •, J"\, ı· n ·\p 



., 

s A 
Yazan: 

" ~.Zeki Korgunal No.6 Nakil va 
lktıbas hakkı mahfuzdur 

r~ o zaman bana fenalık adüıyor; seyyar sa.tıcılığ ısı -
)'aprnaktan ve bana karşı ken· '1!,yordu. 
'diıti müdafaadan acizdin. Şimdi Seyvar satıcılığın Cafere te· 
' tse hem btediğin fenalığı yap- min cttiğı menf a.t yalnız pa.-
11DB[:ı-a, hem ~ kendini müdafaa- raya inhisar ıetmiyordu. Artık 
~ya muktedirsin. :rluhnn ve bedenen uyanmış o-

v lan delikanlı, Kahiremn en gü-
HEL V CI G1lZEJ.t zcl kndın ve kızları ile temas 

·ahvec'i güzeli, Helvacı güze- etmek imkfı.nıru da bulmuştu. 
li, alliırını b!lmiyemmiz pek Ar;ık .s:ı:çık kapı önilne çılrn:ı 
• zdır. Bu:ılan uzun kış gecele· genç ve gilzQl bir kadına; ateş 
m mnelcrimimcn, amıeleri· dudaklı, ~a:k ye.naklı, b'illfır 

en, büyük kardeŞJ~~ aesli, sıcak nefesli, hilfü kaşlı 
hep~ d'.inlemişızdir. sırma saçlı, şirin sözlü, ahu 

da dmlemekteyiz. Fakat gOzaü dilber bir kıza helva sat 
Ali Sına ve Ebülhaıisten mak cidden çok e0'lenceli, göz 

uyuc ,1 
r iy r ki: 

ir hasta uyucumuz 
soruyor 

Gazetenizin d0nkü nUahasında 
devletlmlzln memurlara, dullara, 
yetimlere ucuz ekmek vereceğini 
llAn edıyoraunuz. Bunlar aratın. 

da biz veremli in unutull:lu u_ 
nu gördüm, Acaba cemiyet için_ 
de veremi ler kad:ır bakılrr.aöa 
vo hfm yeye mutıtaı; ve veremli. 
lol'den daha aoır maıoı bir :tUm_ 
re tasavvur edilir mi f Biz yıl_ 

1 rca h 1 ölunceye ka ar çalı_ 

--
~~Ü 
~ 

• 
1 mrro. • 

rsı al 
kir talebenin iaşesini 

için Jaalig te ge ildi • zn 

.onrn romanımızın bellibaşlı ve ~nill avutucu bir meşgaley 
kahramanı olan Helvacı güzeli, dl. İstanbul Üniversitesi Talebe lunan 40.-50 talebe burada üç/ Dı,;-er tara.ftnn uı.şclcri a;yda 
meşhur Helvacı güzeli masalın- Caferin .daim] müşteris'ı olan o an 63 bin çocuk g bt l:Jz verem Birl • m.n fakır yüksek tahsil övün yemek yiyebilecektiı. Ma_ 15-20 Jıraya temın edılen ta _ 
d ki kahraman aeğildir. O baş- hu yüzlerce lmdm ve kızların illerin bundan d ı fe.c t b r Akı_ talebes;nin ındasını malıyet fL liyet fiyatından daha ucuza ye_ lebcnin yatıp kalkncak1urı yer _ 

pmıyan: lı;lmlzdo kon kusarak 
sıhhatini feda eden: ali re'sle. 
rlnden; hUkOmetçe göz önünde 
tutulan memurlar daha mı ııcl:z • 
dirler. Gıı:ı:etenlz ı n evvelki oUn. 
kü nUshaeında; Belı-lluıdıı verem 

rtis .. 
e ya 

ka, bu ba.~kıı.dır. arasında. öyleleri vardı ki ma- bete doğru iler ledt ~lmlz duıUn _ yatından daha ucuza temin et_ mek verileceı!ine nazaran arada leı:ln temini etrafında tetkikler 

. 
~ 

~ Sabahtan Sabaha 

24 yıl önce ... - • 
Çarifin fehri nasıl 

Stalingrad oldu? 

Ebu Ali Sina tarafından a!fe- nalı bir tebessüm, davetkar bir melie dejjmez ml? Sayın gazete_ mek maksadilc bir yemekhane ki farkı kapatmak ınaksadile yapılmaktadır. Şehzadebaşın _ 
W1erek dükkiına kabul edileu göz süz~ü il.o gön.ili kuşunu nlzden çok ac ıktı otan bu haki _ \•ücude getireceğini yazmıştık. Parti ve muhtelif hayır cemi _ da yapılması kararlaştırılan Ta 
Cafer ertesi gün acemi çırak <>- ten kafesinden ayırıp aşk tu· kat~rı alAkadıır maknmlara bil_ Birlikçe bu iş etrafında yapı yelleri yardımlarda bulunacak lebe Yurdunun iil§aSl işi tamam * 
larak 'işa başlamıştı. İşte günler .zağına düşürüyorlardı. dlrlr yazıl rınızı Gygılarımıa dl_ lan tcŞebbüsler nihayete ermiş_ 1 Jardır. Parti 6000 liralık bir ilk lanıncaya kadar Bcyazıtta Sim:. • 1918 yı .ıd vani bolse\•tl• il• 
denberi çalı yordu. Bir taraf· O genç kııdınlar ve d'lber ıerlm, tir. Tedr.is:ı.tm başlıyacağı 2. yardımda bulunacağını Talebe keşhanei fu:nire ile Vefa lisesi _ Ulu.ti k~pto..k~n ı.ek az son?"'.\ b9 
tan adı dillerden, tadı dudaklar- kızlar Cafer için neyse, Cafer Beşiktaı, Alledd•nbey sokak lkincitcşrin günü bu a.' evi de Birliğine bildirmiştir. nin karşısında bulunan ve bil _ ya2lar1.Jı Kwllar çarpı ırkrıı 
dan düşmiyen nefis helva yap- de onlar için oydu. 110 taraf No: 19 da Müeyyed v t naever / faaliyete gecmiş bulunn.cnkbr. Açılacak yemekhane bir lo _ gün halen demir deposu olarak Çarı :n . lırl 80)azlann K~ıl· 1 

mayı öğremneğc çalışan deh- da /birbiri için yaıııp kül olu- Şimdilik birlik himayesinde bu kantadan ziyade 'bir tabldot ola kullanılan medreseuın az bir lara karşı hareketinde bir nrt•r" 'kanlı; bir taraftan da üstadın- yordu. Hemen her genç kadın, caktır. Burada her gün mahdut masrafla tamirleri yapıldıktan kez hiuncthti göriiyordu. O ı:ı-

. 
' 

clan her sualine silrntle cevap her güzel kız Caferin aşkı ile • d nevide yemek pişirtilecek ve da sonra bu kabil tn.leben:in bura_ ına.n Alnunla.r Chııyruulıı iJef" 
veriyor ve hemen hi~ h~ta etıni· Javrruııyor, Cafer de onl:ınn y a a v ha ziyade gıda maddelerinin kıt lnrda iakfuılan temın edilmiş o. Iiyorlar ve Dt>nil .. cn'liı lrunıntı· 
yordu. Zaten Ebu . Ali S~a o- etrafında çiçek ıkı zavallı ımı. ... ~ ._.,,.,_ lorisi fazln olanlar tercih edile. lacaktır. dıısmdaki Çar t.:ır.ıftnrla.rı dil nwı fevkalade zeki oldugunu bir kelebek g bi dolaşıyordu . cektir. Çarl ·n şehl'lnden Bol rlk J.1' l 
ilk göriişte anlamıştı. Jir.ıkat ne o taraf, ne de bu Ekmek satışının serbest bı _ tal ınm gr.ri • _ tehdit: ediyor-

1 Ebu Ali Sina, bır gün Caferi taraf b'rbirin lısanen açıla· u a m 1 y o r Yardım görecek talebenin ek rakılması kararı üzerine fakir lamı. V 4> r 
0 

fi i I 
0 

f isnl'ill" 
~'Mllo.maı aldı: mıyor<lu. Arals.rındaki mfuıa- serjyetini taşradan gelenler teş tnlebenirt durumu göz önilnde de bir B 

0 1 
~· e v i J.: mtJ: .. 

,_..,.... bet n~ 1• helv .. alış ven'şı·n- kil etmekte oldukları için her bulundurularak r:r,erek Rektör - l" - og-ıum, dedi Bliylik ve ee B.:11<.;tl'ft, .., j ı.-. le: • nıüsellii.h b i r ıw~ 
0 vkalH.dc işlek bir dükkiın sa- den ibaret kalıyordu. - - • vilay,et belediyesinin içtimai yar lük ve gerekse Birlik bu işe bir krh:ı"ınm anı.smdiı lUTbetrnd<· 

• l tt -· · Caferc "Helvacı güzeli,, adı- 1 /• h • [ [J • • dım fasıllarından birer miktar sure.ti hal bulunması için de o... 1l · 
0 

ır k ,'JD.-;il 1L f'•· h~lisin. Ber.abe~ 1§ e ıgımız -~ ~·ıı.kmı ... ın ... dJ. Ona bu ı'sm~ ll lSQT aT QTeSl pzgasaga . . v·ı~ tl d d bb'. ·~ ı. ' ır as ·er -.
6 

< t dükkı;~ her gün koca lfır sandık ıJJ .... 'l'.... ..,,. yardım istenmıştir. ı üye er lakadarlnr nez ın e teşe us _ kat kö) lüler kondlleriıı& bir şıc dolus~ para lrawndınyor. Dük takanlar hiç de aldanmamışlarl d k h Birliğin bu isteği üzerinde tet_ lerde bulunulmasını kararlaştır ararlarken onu hıilmuşlitr: 
tm.iıı senin olduğu için, tabii, bu dı. Çünkü Cafer, !ısır ı~ı:mine kafi miktar Q Q Ve kikler yapmakta.dırlar. mıetır. - bize - fol... . 
paralar da senlndir. Sen. , .şu an· uygun bir kıyafette do aşıyor- 11.lye lıaykırnıı,.lnrdı. ı~ '\ ~ 
da, Kahircxn en .zengın msan.ı- du. ön iındeki ıt>ek peştimal, k ş ro of: ilk drua bu kfü lükr ti 
sın. Lakin bır erkek zenginliğine b:ırtındakı gogsu açık ve kol-1 ç l a r l y o r m u ş e k e r f e v z la ' l~smda I.."unınuda:ılık et~is, c,· 
bir kadın da güzelliğine güven- lru\i kısa ince ıpek bomlek ıleı "· yiilUeıu ·stk BolsoviJHc-
memelidir. Allah saklasın, bır gerçekten bn beh acı gtizefiy· r.1n ı• ·ı.d 1..eniu de talini, .Be'.'~ :ıfJ 
~angın çıkar, uzun ~ları.!1 ma~- dı. &lalı yüruyuşü, Sf:'Vdalı ba.- Peraken Gller b• seler de bu maddeJI - lan lw •arak Yolgmnn nriidnfıı.ıı· 
aulü olan e :rvet b!r yıgın kül kışları, Y• kıcı se' ... ı sayesınde K A fj •k d k 1· smı t •rtiı• etmek ii7.ıere o ttnıfıı 
haline geliverir. Kadırun güzd- butün gönullerı te h r mişti. mi stok ppmap başladdar ., a mı tar a şe er ge ınceye gündenıüşti. 
liğ' de bcltleımıed.ik bir hastalık ıDalıa koşoba.şmd.nıı ç .... :.<r çık· tıulin ve Vor-OŞ lof lnılu"ttl-
yüzünden soluverir. Servetın. tnaz: Son birkaç gün beri şehri_ "-Kahvecilere verdiğim.is kadar fevzı•at yapılmıyacak far. St.uJin ı>lan h.azırfu Iı ve 
son meteliğıne kadar kül olursa, Ne kalk ' ne yatarım, mizin bazı semtlerinde kahve kahve ve çay miktarını azalt - \ oro 'lof bu planlan tatbilt: ~!-
DO ··apaca.ksın.? Sermayen yok Canlaı a can k tarım, bulunamamalctadır. mış değiliz, piyasaya lüzumu ka Şekerin ay başına kadar hal_ tD. hsl·f ı•pas ı:;edhıloey nıu-
k'l yıeni bir dükkan açasm. Bu \Bon hel\'aCl derv~ n Kur.u ka.bvecilerden bunun se dar,,bu maddelerden çıkarıyo - ika karne ile ve yanmı.şa.r kilo eı·r Cuval ıu··ccarı telıııssıst, eski faırncle de tnbi~t ... müthiş ihtimali hesaba katmak Helva.sıru saurım. bebi or.u1 duğu zaman Jnhisar_ ruz. olarak verileceğini yazmıştık. «i olnmtitu. Ça.ric_:ln şehri nnı-_ 
ve şımdiden ona göre hazırlan- D ye yüks k se.slc bır defa lar İdaresinin son günlerde kah Dem4ıtir. İnhisarlar tdan& Bu maksatla bakkal~arın bir _, ___ .,___ bas:u-a edildi. Voro§ilof na:uıı 
mrı.k 18.z.ımdır. Kü ük bir dük- !bağırdı mıydı pencerelerden ve vermediğini, bazıları da az normal tevziat yapbğına göre kısmına şeker verilmi

9
-tir. Yal_ . . lnNnın beşmda hücuma g ·fı. 

kan açanuyacak kadar az bir b"~'-- .. ~,, .... •yor, sokak kapıla- miktarda verdiğini söylemekte acab:ı bazı semtlerdeki kahve nız yapılan hesaplara göre elde Kendısmd~n fazla para Uir şcyfun gibi bt•ğıııı.rak re,: 
il tıcılık yapmak ... ::.w.ı ~...... dir. Bu vnziyet karşısında 1nhi "ht" k d' şe n.tıh.rnrdu. 1 )et omın. =~ ~ d°: yarın sabah- nnın önlen yan çıplak nalin I s:n:Iar Umum Müdürlüğünün m• darlığı neden ileri gelzyor ! Yok moveut şekerin 'J"hi! ! '?"'CJ.m alan 1 arı m ah em eye Yer ' j • •r olıluhr , • ş bir .. ,,.,, hl•h· 

"'- itı~en eseyn mlr satıcılık Y&ll ·vücutlarla orülüyorkdu. Bl u ka. 1 lUınatına müracaat ettiğimiz ea sa bu maddelerde mi stok edL ka.rşılaya~ıyacagı gorillıpilş, !~ı Asınaaltı cadde ındc çm·al l •İ ) olüuş 1U ·ko\ a~"tı girclılı·r· ;:ıa.ğa baslıyııcak, bu suretle is- dınlıu'ln, kı7..lann ·oca an, nı- lfı.hiyettar bir zat: Jiyor? ~kteye ~grat:tnamak gayesıle ticarefi yapan lıaıı tebaasından Orada «;~-in i .. nıi talin !1"'"1 ı. 
tikba?ini emni'·et altına almış ı.ıanlılan, ana, ba.'ba ve kar~~ ...::::.:.::~:::::....:::.::...=.:.:.. _____ .:..........:...___________ ~~yaç nısbe_?nde §eker çcl~e- ızz~t Şafızade, Agapynn hanın_ ~Tll ,

1

• 

ola.caksw. Tı.carette utanmak len Caferin şah r guzelligını ' I ı b 1 d 81Dı beklemegc karar verılmış • da iUialfıt ve ihı .ıcat tacirlıği f liıı::,'Tndın ııüfu u im ,11 

olmaz. Zaten seyyar satıcı ile yretmekten aşka b;.r şeye u a 11 e d 1 e m 1 y e n r a va ~i:. Bu ~bepl.e baJr~a~lara satış yapan Alı Eıgıcı ve ortakları hii ·ıımundnn e' vel l ... >.(J-011 ıth· 
dükkan sahi~ arasında mühim bakmıyorl:ı.r ve iki taraf ara,,. n ıçın emır verılmemıştır. müessesesine ( 000) ÇUV.al Si - 0 hunilldeki !-'elik ı:stllı tıniıt 
bir fark y~ur. Bırisı b r çab sında gıdıp gelen knş, gôz işa- Eğer yarın kafi miktarda şe_ pariş \'Crnıi,ştiı. Bo~ çm alın be_ rrfl'ı l<n.i ıot::m k sou d •l"e<"ı ııı.ı-

da ,.;.,......,.t dig-eri de retl:!I
1

ni görmüyorlardı. .. ker gelirse derhal bakkallara herınin 350 kuru,<jlan satılına _ lıirıı ,.;.. • ... ,t,\'İ _,.,ır..: demi.•kt r. altın ~u ya ar, llelvacı gıizelı Cafere a ık - •• • •• • ... ... r- l't 

mavi kubbe altındn soltak sokak olan kadın . ve kızlar aras. ı.nda 1 Kom ur tevzı mu essesesı m e- tevzi edilecek ve satışa basla - Si. icap .edeı:ken bu mil<?SSüSe Herisin<~ 'oiA'ft ııehri buı 1111!1 dolaşarak alış verişine devam e· ,.•ısır Em'ırmın kızı ~msıcıhan 
1 

malan bildirilecektir. müşteri olan lr.aulıclan 8 bin kı~·met'ni ı1ur-ıyor. Volgu ı _ı· 
der. Maksat ve gaye bırdir: da- &, vardı. On sc.kizıncı bahan. { . d ••t k .1 Vilayet §eker tevziatının ne guval için 3 bin lira para is _ )iİ< k ı;t•m ter~ıı rine mu ııt 
ima çalışmak, ekmek parası ka- ıun ...,.;mcr.inı henüz dermeğe mUT ar Q11 SOllTQ mu e Ql - suretle yapılacağına dair bir be teıniştir. lranlı tüccarın iddin - olacak dt>t'laooılc· geniştir. ı· 
za.mnak... başlı~;; Şemsıcihan, yalnız k yanname hazırlamaktadır. Bu sına göre miiesscse \'e ortakla_ cıJ.k uir müdı.~t sonru tlona.c.ıl·-caf 

.............. : gun·· seyuar sa d ':.:t b" .. l t . t a ca beyanname münderecatı lialka n kendisinden fütura hnrid 10 t.ır. Btmtlaıı doJ.n 1 .'llı t ' • ıJI 
er, Ç4......... J - Kıahırc §ehnmn eg~ , utun ere evzıa yap b' ı · f 1 al Me 1 uol•"""'J ~---.:., ot' ""•''ar: ı· .. dl -tıoılığa ba.şlıyacağmdan . pek lfısır ülkesının en güzel kızıy· gazeteler vasıtasile bildirile ın ıra az a mıştır. se e . .,, ,.. .. ,. ~ .. ··ıı ..... 1 

memnun o a ı. a - dı. Dil1er güzcll n yın c,n or ce r. 1m d Fak t itaat d .. --------•------- kti - MillrKorunma nıalfi<"mesine ak ~atarı ıaı-.ı.suıtl.tı bir furl, lw -
eiztlk edemedı. Boynunu büke- dmı·· e benzeten ~"1rJ r. aym on lk ih . . I •. :1. • I ~~...,... setmiş ve bu hususta tahkikata mıyneulttır. 

~~ BilAhare de ha tft 1 liyacı on enecaamış başlaıunıştır. 8Jalfugr:ıd hriuin 'T.4l{tU~ll1 • 
nilt : dördünü ona benzetmekte n- ı R f' . Y ---~ ........... -......... -_ _,,___ me i, ar.kı.ı.sıııdan A~l : ı 

_ Peki, dedi. Nasıl münasip ki ağız birlığı tmışlerdi. Etibank kömür tevzi mües tiyacı karşılanmaktadır. 0tn8RJ8 S8 iri Y8 Uft8ft l~alini ,e Hurrer ilen•~ ı.1 ı" 
r.6rürseniz öyle hareket ede· Şcmsicihanın yasemm tadar sesesinin görül lüzum il7.erine Bu tevzi.atın 20 gün kadar k nsolasunun Zİ"'INlıtleri Brod davası iline v:ınhnasuıı nunlam lt-
ctm. narin ve beyaz bır yüzü var· mu;vakat bir zaman i~in halka devam edeceği tahmin olun • O 1 ı:u mm e•1eook, bö~ ı "" Kufi"'· ı-

Cafer, ertesi günden itiba· dı. Gül gfuı kırmızı }anakhırla yapmakta olduğu tevzin~ son maktadır. Bu defa İktisat Ve Romanya sefiri Mösyö Tele - dil.ki lfüyilk &\y Jm, \ t!. ı -
ren seyyıı.r helvacıydı. Usta:;ı: süslenen bu yüzd ne çapkın v~•<Yini yazmı k. uessese kaletinden kömür tevzi mües mak ile Yeni Yunanistan gene_ mn k1SJnen tecri ti imUan.mı .,ı·· 
lUn tallıni üzerine loyafetini güneşin ökpmesmdd n ~ s~~~h- ı;t:riliuı halkının kömür ihtiya sesesine gelen yeni bir emre gö ral k0Il80losu mösyö İspiro Ka_ Suçlu m Jdaf aasını ~l•tir. Kısm .ı diyoruz, ç ı düzeltm'IŞ, ba§ma şık bir helva m bir le e, ne et'ın l:>iU.m. cmı önlemek maksadile stok re bu tevziatı müteakıp müte _ . ~ el k v l J d lfü J..en:ingr.ul ,:·e lıa\ro.fisi na Tıl 
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Boynumu ımımim: Yazan: Sevdiğim Adam - Pek gtlzel, dedım. Artık 
hiç bir hakkım olmadan daha 
bir müddet burada kalmak is. 
terncm. Görilyorum ki size za_ 
rarlı oluyonım ve sizi sıkıyo _ 
rum. Zaten bu sıkıntıya., hicbir 
mecburiyetiniz olmadan sene. 
ıcrce katlandınız teşekkür e .. 
derim. Yalnız, size rica ede .. 
rim Beni oradan aldıkları za.. 
m~ hiç bır kaydım, işaretim 
yok mu imie? 
Endişemi hissettiler. Bir an 

yengemin gözlerinde bir mer_ 
hamct ışığı gördüm. Bu insan 
ar tarafından ncınmak bana 

yap tıklan ha.kar etlerden fena 
"'eldi. 

Lfıtfen beni temin ederek 
annemin kendilerine emanet 
ettiği bir çanta getirdiler. Si. 
yalı ~Udi çoraplar, kalın eL 
biscler ve kaba ayakkabıları 
arasından bir küçük kutu için .. 
de altın bir Konya sikkesi çık. 
tı: ince bir zincire geçirilmiş, 
minimini mc.vlevi külahı biçi .. 
minde kapaklı bir pnntantif _ 
çik.. Açılan kapağın içinde kii_ 
çUk beyaz bir kağıda yazıla _ 
rak

1 

bülriilmüş bir isim ve bir 
tarih: 

20 Kfınunusani 1327 
Sevda 

Kalın, güzel bir erkek yazı. 
sı ıdı bu. Kımb hr belki yliziL 
n · gorm dığim zavallı baba. 
eı ~ m.n el ya~ı ı.. Ayni tarih 
' · s kkenin küçük kapağı 

rm • de ka?..ılmı tı. Bir mu. 

Bedld Eıea 
kaddes şey gibı bentm l ma 
lım olan bu şeyleri aldım ve 
artık koğulduğum bu evden 
çıktım. Aılnemın muhteilf ve. 
silelerle b:ına evvelce hediye 
cttiğı bir kaç parça hafif mü.. 
cevheri onlara iade etmeğc lü. 
zwn görmedım. Yıllarc be. 
nimmiş gibi benimsediğimı a. 
lıştığım ve sevdiğim ~ütün bu 
§eyleri onlara bıraktıgım ye .. 
tişmez miydi? Bu kadşr sene_ 
de herhangi bir hiidise nasıl 
olup ta bana bu hakikati an • 
Jatmaml§? Gen~liğın, çoc.uklu -
ğun bütün neş'esile gözlerimi 
hakikate kapamış yürümüşüm. 

~ bir haftrı. evvel bu kü -
~ilk odayı kiralayıp, bir gece 
daha misafir etmek lfıtfunda 
bulunmadıkları evi terkettim. 
Yarım saat evvel tanışmış ya_ 
bancılar gibi heyecansız aynL 
dık. 

Dünkü gazeteler Neclilnın ni 
eanııu ilan ettiler. Mazlfım, 
miinzcvi ruhlu, ağır ba.5lı ( !) 
talibim servetin asıl membaını 
keşfetmiş. Zavallıcık yalan söy 
lememiş. Netice ne olursa ol _ 
sun tcvekkUlle hatta tehaliıkle 
kabui etti. Bu genci döneklik. 
le 11 m edemeyjz, sevdiği şey 
h ı vni şey .. Yalnız bu sevgi_ 
lı ı getirecek eller değişti. 

R , ne iğrono bir muhitte 

bir zavallı kukla imişim. Sa. 
bahleyin, o günlerden kalına 
bavul dolulan elbıse ve tuva. 
letleri önüme döktüm. Ne bey_ 
hude israf, ne boş emekle:. 
miş !. İşte §imdi, bunlar~n hıç 
birisinden istifade edcmıyecek 
vaziyetteyim·. Ne ne§'emden 
birşey eksildi, ne önümde açı_ 
lan uzun ve hamisiz yola karşı 
içimde bir korku var.. 

Odama yerleştiğim gün çan_ 
tayı bir daha k~rıştı~~m. Y~ 
taraftaki ince bır gozde bır 
zarf buldum. Annemin te. 
miz yazısile bana yazılmıştı. 
İskemleyi masaya yaklnş~. 
rak dirseklerimi dayadım. Ku. 
çük ampulün az ı ığmda onun 
korkak, titrok yazılarını oku. 
mağa başladım: 

''Kızım: 
Şimdi içim yanarak nndığım 

bir ihtimalle, bir gün bu çan_ 
tayı açmak icap ederse senin 
için yazıyorum ve bugün çek. 
tiğim kederle vicdan azabııaı 
ödüyorum. 

Seni kendi çocuğum kadar 
sevmişken nüfusta kendi na _ 
mıma tescil ettirmeği ihmal 
ettim. Ynlnız, kimsesiz bir kn.. 
dındım. Bu ihmalin mahzur. 
lnnnı şimdi anlıyorum. Se!!e _ 
terce sana bu eyi hissettirme. 
mek için parçalandım. Ve in_ 

N 3 mişsin ve baban harbe gider. na dün de Mılli Korunma mah _ 
O. kcn bir ihtiyar kadına bırak_ kemesinde devam edılınıştır. 

§llallah ben hayatta iken bunu 
asla öğrenmiyeceksin. Eğer da 
yın ya asaydı ilerisinden ?e ':
min olabilirdim. Fakat şımdi, 
bu kadın, beni bir örümcek gi_ 
bi sardı. Hergün bir parça da.. 
ha ağları sıkışıyor. Kendile _ 
rinden kaGacak servetin hırsL 
le, artık ihtiyar olan anneni 
kavuruyor. Bir müddet senin 
istikbalin için mücadeleye ka.. 
rar verdim. fakat ihtiyarlığın 
aczi içinde yavalJ, yav~ tes _ 
Ilın oldum. Bugünlerde yüzüne 
baktıkça içim S!Zlıyor kıZllll;;. 

Yalnız bir cihetten mes'u _ 
dwn : Seni tam istediğim gibi 
yetiştirdim. Hayatta mes'ut 
olmak için sende her şey var 
ve parayı eksik saymıyacak 
kadar gözün bu şeylere tok. E 
ğer bunlar, seni bir gün yalnız 
bırakacak kadar zaliınsc'er o 
zaman sakın kendinden utan.. 
ma kızım. Ben muhafazrı.kar 
bir kadınım. Seni clariilaccze_ 
den alırken tetkik ettiın. Hep_ 
si birbirinden bebe!t, birbirin.. 
den melek olan yüzlerce küçü_ 
ğün içinden bılhassa bulun.. 
muş, babasız bir çocuk olma.. 
dığın icin seni tercih ettim. 
Annen, seni dünyaya getirir _ 
ken ölm.. . B ban. kim iz 
fakır bir stanbul ç ığu i_ 
mlı . Ko ufak b.ı.r katip._ 

mış. Onun ölüm haberi iirerine Dul'llRmada Müddaıumumi maz 
kadın da ihtiyar ve fakir ol - nunlardan Bıodln tczgı~htamun 
duğu için seni da:rü1fıcezeye tcczı:y sini istemıştir. Suçlula _ 
vermeğe mecbuı olmu.'.j. Ben, rın nvukı:ıtı 15 sa \l.fa tutan mü. 
anne olmak saadetinden malı _ dn.fa;ır..nnıesını 'v:ızılı olarak 
rum bir kadındım. Bu zev.ki ve mahkem ye vermiş ve neticede 
saadeti bana sen venim ve bu duıııışma bir başka gün hıra _ 
lfltfunu sana hiç bir suretle ö kılını tır. 
deyemedim kızım . Bana darıl 
ma! Elbet bu ml'ktup ben öl _ 
mcden seni bulmıyacak. Benim 
ruhuınn dua et ve istir-ahalim 
için beni affet!" 

Me1."'tup buı ada bitiyor .. Snn 
kı tıtrek imzası arkasından 
.mahzun yüzü ağlıyordu. Bu 

nala r efektriöi 
M-otörlere nıazot 

verilece 
soluk cağıt P,arçası üstünde 1 
göz yruılanmız birleşti. Zavnl 
lı anneciğim son senclerdekı 
melalini şimdi anlıyorum. 

Malı m olduğu üzere dala _ 
ı1n eıektrık ihtiyacı hu uru mo_ 

Bir haftadır günlük gaZ('tc. 
lerin ilan sayfalarını karıştı _ 
nyorum. En çabuk, en kolay 
bulunacak bir iş arıyorum. He 
men çalı§mağa başlamalıyım. 

Yoksa annemden kalan birkaç 
parça mücevher beni ne knriar 
idare edecek ? Fakat bu ilfLn _ 
!arın hiç birisi bana emin gö _ 
rünnıüyor. Tehlikeli, :karanlık 
adresler •• Eğer daktiloluğa bi_ 
le razı olmUŞSaDI hiç olınru:sa 
belli başlı bir müeJ;sese olsun .. 
Açlıktan öleceğimi bilsem şe _ 
.refüni tclilikeyc koymak iste_ 
mem. 

(A:rbsı \'Rr) 

ı torlcrle tem in cdilm ktedir. Bu 
motörlcl'de sarfeclilecek mazot 
beleclıycd n istenmiştır. İktisat 
M:lidiiı liıgu rnazo .. 'e benzin ge_ 
linc<.>yc kmiar Adalara miktnn 
kafı nıa1.ot verilmesım nlffka _ 
darlara bildirmi~tir. 

·---uuc:--- -

Nıünakalat le m gitti 
.Dır müddettcnbeti §Chrimiz _ 

de tetkiklerde bulunan Müna _ 
kalfıt Vekili Amiral Fahri En _ 
gin dün ak~mki Ekspre le An 
kara.ya dönmüstür V kil D _ 
nizy lla ı Umum Mü ürü, .M.uı 
takn J..imau Re 3ı ve Yek le ... 
bağlı leşe ·küll ı· m n pl rı ta 
rafından uğul'lanmı tıı. 

Maçka mezarlrğına 
dadanan hırsızi r 

Son günler zarfıııda 
mczat'lıgına meçhul birka.c l r 
sız- dınlanarak mezarlık demır 
lecini söküp çalmağa bıışl m '1 

Iardır. Şimdiye kadar ayni mc 
znrlıkta 6 demir p. rmnk1ık a, 
lınmış ve 12 tanesi de sökiıl -
müş falmt kaçırılamnmı tı.r. 
Zabıt:ı bu açıkgöz mezarlık ınr 
sızlarım şiddetle takip ctm k -
tcdir. 
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..,.. : . 
-eni zenginlerimiz (SON"" ::H:~A. I J:EI t.L..E:Fl~) [HER SABAH l 

ebedi fakirlerimiz ' :tyet~~~ ::=.: 1 Ankara Habe~eri Yüksek tahsil görmüe Harp esirleri l!km::.::::.:nM ...... , ...... 1 ı.c'de

•yor. Yeni ~er "8l"a.lan
• ı:ıarf ecek yer bulamıyorlar. 
8ervetler"m.i daha ziyade göate
l'elnedikleri.ndıeın ve caka. sata
lbadıkıa.nndan dok~ esef et

verlik nerede kaldı? Fakirlerin Ankara vallsbdll ' meselesi ftr•..: A. c. Sararoll 

~~5f;i =:::?!: yardımcı öğretmenler llıE!Meler. 
Eskı zamao.Iar olsa hemen 

P .ı.rise gıdin orada milyonlar 
8arfedecekler, memleketin pa
rasını yabancılara kaptıracak
! . Fa.kat, işte aksi gıbi harp 
-~~em de görülmemiş, pek 
""!'.'1".Yııa&, .m.ütJiif ve feci bir harp. 

pada her yerde herkes 
ağlıyor. Kimseniln yabancı 

~ wnginleri ~lendirecek ha 
1i ve mecali lralmadı arbk. 

Zaten normal mmaınlar olsa 
lııa Yeni zengjnler hiç birden 
~yıp orta.ya çıkab'1lirler mıy· 

Bu ıçtiımai ve ıktısadi realı
tıe.J& kaqı hükUmetin yapacak 
~ t:ok iş olsa gerek. Alkollü 
~ f1yatmı arttırmak, bar 
\18 gumolardan daha fazla 
"'li almak, ağır kazanç ver
lileri kovmak, fakirlere yard!m 
edilmem içıa ianeler toplatmak 
"8me veaaue gibi. 

1ete kıt gıeldi. Kömür, odun 
- gaz yok. gıda maddeleri pek 
"-ilah. elbise ve ayakkabı bul
llllak pek mfltrim bir mesele ol.._ 

IWle iJiglara gelirıee, en iyi
li hiç hasta olmamak. Yoksa 
l&y haJ:jmiM, Avrupa malı 'i· 
!,!ar ı.em nMir ve hem de 
~-~ Bul yerli malı i
~ i8e Janıftt ve şifası 
liiplaell Hwane'en:le kili ya· 
ıalt JIO)t. H e 1 e hastaba kı
• ohnaık istıiyene maalesef pek 
•rastlıyoruz. 

lılemlekıetin nüfusu gözönüı:n· 
de tutulursa hastabakıcılan
.lll.ımn eayısuıuı ihtiyaçtan pek 
• olduiu ve hatt8. hiç .kifi 
~ hemen görülür. 
., ~ acaba meyhaneci adt:· 
'- goıiiıahJor ela halıtabalacl sa~ 
~ bir türUi artmıyor? İşte 
-- bir içttmat wıeele ! .. ..:tlaka. maddi kir mı llzım? 

"" tıcft meafaatterı baş
... ut1k hic bir duygu ve kay
a Jıalnmdı mı! 
-- .,.. milli ..Uelıer yük· 

H~men harekete gelmez, pa- li 
rasızlan binbir türlü mahnnni- Ankara, 17 (A.A.) - Anka- M •f v k·ıı· v • 1. b }d 
yet \ile sefaletten kurtarmaz- ra:nın d~v~et m~~ez .. olarak aarı e 1 ıgı stan u an gay 
sak her halde insani ve mılli ae-çilınesın.ın yıld nwnu vesıle -
vaz.felerim~ yapmış olmayız. sile Londra belediye wsi tara- • J d J k d J Eğer yeni zenginlerin mer- fında.n gönderilen mesaja kar- rJ yer er e Jnaaş } a rO ara ta• 
hamet ve .şefkatinden b r para şılık ola.rak vali ve belediye rei- • d• • 
ümit edıyorsak yandınz. Onlar si Tandoğan a.şagıdaki t.eşek- yın e ti b 1 ki • • •)~ tti• 
bugün her nasılsa ellerine ge- ı kür telgrafını gön<lermiştir: e ı ece ennı ııan e 
Qirdikleri m·ıyonlan delices·ne, Londra şehri sayın Belediye .Aınka.ra., 17 (A.A.) - Maa- İst.anbulda.n aynlmak iste. 
sarhoşcasına sarfietmekle meş· Reisi rif Vekfiletiınden bildi:riJ:miştir: miyenler4a yardımcı öPneıtm.en-
guldür er. Onlar insafta;n anla- LONDRA Yüksek tahsil görmüş olduk lik b mıyorl r. Haııg ~ı k.me ne ,.,ı...ıi Ankaranın Tlırl;:i~·c cüımhur· - !:n, lı lde mıaşlı ası öfuoetmen te ıra.kılır:Qaları .zarurl görül 
b r yardımda bulundu? yeti merkeiı ol,ır k intihatııım ;in e<r cyıp 1939 Yııındaıı- müştür. Sayıları 219 dur. Bu 

Kızıl ya, Çocuk Es rgeme yıldönümü mil ı ·t::be ... 1vle gi. .ı lı.rı yar met ()f?et:nren olarak öğretmenlerden ma.a.şJ.ı kadro-
Kurumuna, as er a leleı ue ve dennek hat1rr: vn. lı 1ında bı - ucretıe ç ~t r1imalarından şı- Ları bitmiş bulunan orta öğre
yahut ha.lkevlerine h ngi y~n· ltmJ lğunuz c ' .... ne mesajd· n ka,·et edeıı mes!ekta; lar bulun tim müesseselerinden gayri, 
zengin şımdiye kad.ıı bir ıane dolavı hen~ • !. 1:-r m Ank r ,. du?ı.ı bazı !stanbul gazeteleıi:n y;ine bu ta.b6il dereocsinddt'i 
verdi? lıl3r. ve be~ ,.ı a~en müte k- de gjrülmüştür. okuila.nmı2Jda maaşla tayine 

Hatta sinıuna b letler'nden l f r" olduk. ~ 'P müsait miiınhaller vardır. Ulv~ ve 19 ~o yıllarında yük-
alınaın Darıilact.-ze h'sses ne b.- Son seneler zarfında burada tn il h İst .. , ... ;ı..uıdan çıkarak va•A-• . 

1 
tla1 k ..,K • ,..) ve e l J ~tnanıeli u.uıu ~ 

le itir!lZ edenler oluyor. ıakkuk et~ rllen m :,Şafı ya- olup ve rıllı<Timize müracaat mızın diğer köşeler.inde hizmet 
Biıtün bunlar bıze şu haki- detmek ·çi.ı ar.fettıginiz samı· denler. 1stanıbulda.n aayri yer-

kati pek .açıkça gosterivor ki m1 sozler hepinı..z. çok mem· I.'> almak istiyenler.i.n vekilliği.m'ize 
1:1.ı.zbn zenginlerimiz kend l kle· nun etti. lerdeki okullannııza maaşla müra.caatla.n halinde derhal ta· 
rinden fakirlerim.ıze on paralık Hu m'lin~?betle hararetli tayin edilm'lşlerdir. ylıllari yapılacaktır. 
bilıe yardım etmek niyetinde teşekkürleri.ll!Zi k bul bu•rur- --------------------
değ:ller. . 

1 
mamlZil ve büyük ve şerefli bel Vaşı· ngton 

Eğer böyle b'r arzuları ol- den.z halkına tahassUsümüzü 
saydı çoktan haber alır ve kt..:n· ve deriıu muhabbetimizle ıbirlik 
dilerini gazetele:ıimiz ve radyo- te saadet ve refahı hakkındaki 
Iarımızla. resmen ve alenen teb- canda.n temttın'lerimizi ulaştır
r!.k ıeder dururduk. Fakat işte manl2'J\ rica eder·m. 
yeni zenginlerimiz insafa gd- Ankara Vali ve Beledıye rei.:.i 

S• ballımı telllt· 
lıes.t aıtmu 

m yor dıye hükUınet ve beledı· N-evat 'lfmdoğall 
ye boş durmamalıdır. Binbır 
türlü kanuni ve idari ve beledi 
usul ile bu ""ibilerden yoksulla
rımız icin yardımlar, ianelıer 
toplrunak mümkündür. 

Her yerde içtimai yardım 'i
çin ha.Ik kemd"liğınden hareke
te gelir. Bizde ise her iş için 
halk, hükiiJMtin emrı.ni ve di· 
rektıf"ni bek~ idetlni al
ımştır. Bu fena huydan vawe· 
çinceye kadar hükimetin halkı 
içtmai yardımlara bugünkün
den daha fa.zla davet ve teşvik 
etmesini istemek hakkımız de· 
ğlr midir? 

Sunld Nuri b..ERİ 

m Petomak nehri ıimdi;ye 

ftrk gaetec~erl kadar söriılme.miı bir 
Betreltte labrlka- clerecede yülueldi 

zl 
Vaşington 17 (A.A.) - Po_ 

lan 18 JG'lar tomak nehrinin taşması, hükiL 
Nevyork 17 (A.A.) - Ttlrk met merkezini gayet şiddetli bir 

gazetecileri zafer için hazırla _ su baskınına maruz blrakmak 
nan Amerika sil,blannın ya _ tehdidi gösteriyor. Cumhur Re_ 
pıldığı gmilj endüstri bölgeeini isi Ruzvelt, l5tt altında kalan 
ziyaret için bazan tayyareye bölgenin hır kısmım otomobille 
ba~n trene, batan da otomobL dolaştıktan sonra biç bir gay _ 
le binmektedirler. retin ve şehri konnnak için hiç 

Almanya ya 
giden Fransız 

işçileri 
-·-LIJoa'da dellllrpla 

ltçtlerl ...... 
l1b ettiler 

Londra 17 (A.A.) - Vişi 
radyosunun bildirdiğine göre 
Alman fabrika.lannda çalışmak 
il?.ere üç tren dolusu Fransız 

erkek \.e ltadriı IŞçlleri P'arlBten 
AJmanyaya hareket etmişler • 
dir. 

.... ' 
-------~~-~~·~~~~-~· ~~~-

Lyon demiryollan atölyele • 
rinde patlak veren vahim bidi_ 
seleri bahis mevzuu eden Oti 
ajanBl diyor ki: 

-. ., A•••• hafllommta• 
bil ita llaıv•ta lalr 

teblll na119ett1 
Berlin 17 (A.A.) - Son gün_ 

lerde İngiliz Ba§vekill Bri 
tanya Hüldiıneti tarafın~ ya.. 
pılan fazla milrta'rda demfll} hak 
kında .AJman ordulan baftu 
m~c;Wıbğı ı.1r tebliğ nepıet : 
mıştir. Bu tebliğin birinei fık.. 
rasmda Dieppe hareketi ema • 
sında Alman ordulannın eline 
geçen ve bu harekete dair olan 
emrin sureti dercedilmiş bulu. 
nuyor. Bu emrin 4 üncü fıkra_ 
sının 82 rakamlı merbutunda 
esirlerin ii2.erlerindeki evrakı 
imha etmelerine mani olmak 
üzere ellerinin bağlanabileceği 
söylenmektedir. 

Alman harp esirlerine karşı 
İngiltere tarafından yapılan ka. 
nunsuz muameleyi Alman ordu 
lan baskumandanlığının kolla_ 
rını kavuşturmak suretile kar _ 
şılamamış olmasını Cenevre mu 
kavelesine aykın bir hareket 
saymak da keyfi ve yersiz bir 
harekettir. 

Moskova 
bildiriyor 

BWldan. bir müddet tWVel Gi 
resundan aldığmııa bir telgraf 
namede una. yWıde on niebetın 
de fındık ka.rl§tırmak suretıl 
elde edilen ekmeğin gerek t~ 
zet, gerekse besleyici kuvv~ 
bakımından çok iyi neticel~;\ 
verdiği bildiriliyordu. 1 

Hepimi& biliriz ki, fındık çok 
besleyici bir ~ ve Ka .. ' 
.radeniz Joyılannda birkaç m 1 .... , 
yon yu.rddao bu mahaıl ~ 
cleııg~inir. i 

İıRanbal Belediyesi una_~ .. , 
tatee kanft;mjacağını D&DeAf 
verdiği zaman biz kendi heBa. .-} 
bıınıza fındığın neden dolayı1 
patatese tercih edilmediğini an.J 
lıyamadığımızı itiraf etmek) 
mecburiyetindeyiz. Zira fındık 
dururken patatesi una kar14tır~ 
mak iki baıkımdan mahzw • ·ı 
dur: Evvela patates bqlı b.. ;: 
na bir gıda maddesidir. onu urw 
karıştırmak suretile un miktarıl 
artıyor gıbi görünürse de diğJ 
taraftan patates miktan aza 
lır. Sonra da patates saten pa_ 
halı bır sebwdir. Una karıştır_, 
maya kalkılınca bu fiyat bfü:ı_} 
bütün artacaktır. Nasıl ki böv _ 
le olmW! ve bugün patatea fi_ 
yatları 60 kuruşa kadar yüksel_ 
miştir. 

Şimdi fındık cephesine ge1e_ 
lim: Evvela fındık harpten b ril 
tamamile :hraç edilememek ~ü
ziinden fiyatı artmak şöylt! dur_, 

- Bq ta. atı 1 ıneıcte - sun harpten evvelki fiyatfan d _ 
lometre kadar srenışlikte ve hi muhafaza edememiş biric k 
bir kaç kilometre dennlikte i- mahsulümüzdür. Bu itibarla una, 
di. Binlerce bomba atılmııftır. patates yerine fındık kanştır_ 1 

Sovyet kara müdafaası 16 Al- rnak hem patatesten tasarruf 
man ~ düşürmüştür. Hava temin eder, hem d şimd hk de. 
taa.m.ızu esn.asmda Almanlar polarda stok halinde beklev !l 

aynı zamanda çok şiddetli l:iJr fındık nıaheulümüze genis 
0

bır 
topçu barajı a.tE?Şt de açmışlar- istihlak sahası acmış olur. Son_ 
dır. Nihavet yüz '1:.ank hücuıuıı ra da fındık nisbet kaıbul etmi 
kalkmış ve bu tankları ikı pı- yeeek derecede patatesten Jm : 
ya.de ttlmeOıi tak:"' etJniştir. vetli bir gJdadıı-. Kaloı-i ba '·1 

J)Uı."1nan kuvvetleri, taarruz ııok mından hiç ı;üphe yok ki tındılr 
tasındaki sayı üatttnlükleri ve unu karışmış ekmek patatest 
'ilk hamlen.in p<tdeti savesinde unu karıırtmlank yaptl&B ek. 
ağır kayıplar nahasına olarak mekten çok daha yöksek ola 
biraz ilerlemiye muvaffak ol- caktır. 
muetardar. 4~i tank tahrip edil· ----------
mi9 veya yakümıftır. 

Mabut Amerikan pmfasöiü 

Nevyorka döntillerinde bu · bir masrafın esirgenmemesi hu 
şehirde kısa bir müddet kal _ susunda memurlara icap ede& 
dıktan ve tiyatro alemi ile te _ talimab ve emirlen vermiştir. 
mas ettikten sonra Shenectady_ Bu su baskım t.ehdldi 1936 _ 
ye gitmişler, orada büyük A _ danberi görillenlerin en liddet_ 
merikan fabrika.larile televizi _ liaidir. HükOmet binalan teh _ 
on stüdyolannı görmüşlerdir. likede ~ldiP. 

Grev, esirlerle mübadele e _ 
dilmekte olan işçilerin toplanış 
tarzlannın yanlış tefsir ediline 
sindea ileri plmipe de ciddi 
bir hidise olm•da11 ile tekrar 
başlamlmJ!tlr. 

1.500 Alman da öldürülmüş· 
tür. Muharebeler 1 -eT'Şembe gü· 
nü bütün gün, cuma ruil'Ü ve 
aqamı devam etmiştir. - ... tarafı 1 ııv'M -

- .......... 'twofde
::.ı:nda bır koo.ferans vermek 

lıflnnesota'ya geldiği za _ 
~n meşhur stratösfer mucidi 
~ PiDıd .... kalkarak 
ı.rıdi va.tanı lSviçreyi Alman _ 
Yaya pillleş ~ ne kas _ 
dettipi p-of emördM BOI'm\11 -
tur. Renner hindi gibi kabar _ 
rnış fakat bu aua1e cevap verme 
ini.Ur. 
"'-1'iha,et. geçmı hafta da mu _ 
... rrir WalterLipnwnı müna _ 
~a müdahale etmiş ve "Pro 

Renoer me daa.i" sema _ 
-.ı altmda sltbmhık bir 
lbüale ya.zamt Amerikamn ta 
Unı ve terbiye siatemiadn en _ 

dişe hissedUmeğe bqlanmaal _ 
nın mazur görülmesi neticesi _ 
ne varmıştır. Lipma:uı ezcümle 
demektedir ki: 

- Bu haritalarda da.ha • ıü _ 
kemmel bir dünya kurulmak is 
tenirken feci ve gayrikabili ta. 
mir cinayetler irtıkap edilmek. 
tedir. Mesela Demokrasilerin 
tamif inde İsviçre ortadan kal. 
dınlma.ktadır. Ne ıayan ettirici 
bir fikir değil mi? 

Profmr Renner'in günahı 
başka adamları cansız eşya gi_ 
bi teli.kki etmek itiyadıdır. İs _ 
vi~relileri mukavvadan bebek • 
ler zannediyor. Zaten profesör 
Renner'in dünyası hep böyle 

Gazeteciler bundan aonra Ka · . 
na.daya gi.tmiljler ve Ottawa'ya * ~ -~ ~ l'fl'
kıaa bir ziyaret yaptıktan sem_ mi ~ iatat.illbklerine g<ıre 
ra trene binerek Birlefik Ame_ Yuna.nistandan Mihver menıle _ 
rikaya istihsallt merkezinin ketlerine yalnı• Ntmm ayı zar. 
kalbi olaaı Detroit'e gelmişler _ ,fında 999 ton zeytinyağı gön _ 
dir. derilmiltir. 

mukavva bebeklerle doludur. O 
bir takım mukavva bebekler 
yapıyor ;ve bunlan hiç bir rea_ 
lite kaideeiııe ve binaenaleyh 
mes'uliyet hissine yani işledJii 
cürmiiıı farkına varmadan bir 
araya getiriyor. Amerikan ta _ 
lim ve terbiye sisteminin böyle 
bir dava doğunn&suıı akıl al _ 
mıyor. 

ikramiye kazanan 
Erıani tahvilleri 

Ankara 1<1 (A.A.) - 1kra _ 
miyeli yüzde bel fabrli 1933 Er_ 
gani istikrazı tahviUerinin bu _ 
güıı Merkez BllDkaamda maliye
'Mkileti, Merkez Bankası ve di_ 
jtr Bankalar. miime•Hllerile no 
ter huzurunda icra edilen 19 un 
cu ikramiye ~: 

No: Ti. 

,,.,__Meraklı notlar ------------.. 
vapµra bindirdiler ve Yokama_ 
na.'ya vardık Buradan. Şang _ 
hay, Saygon, Singapur yolile 
Şimali Amerikaya geldik. Lo _ 
renso - Markez'de vapur de_ 
ğiştirdik ve gördiiğünüz gibi, 
sağ ve salim Mıaıra kavuetuk. 

130001 30.000 
101880 15.000 ,...., ... " 

Masll•a••ar 
lılıllll'ID TcıılıfJudaki elçilik 

ltletnurları, Mısır ve Japon sL 
1aai ~ mübadei 
~ ya,.l .... .J.oreuo-Mar
ı.e.-. ~ •= ıwıdir. 

hava içinde yaşıyorduk. De _ 
ftlll eden mizakerelere rağ _ 
men harpten kaçınılamıyacağı 
muhakkaktı. 

Hakikaten bir ka~ dakika 
sonra gazete müvezıdlerinin 
çmgıraklarım duydum. -Ja _ 
~'V&da gazete satanlar ı..tb 
YeH oldap gibi bağırmaz_ 
laı\-

20786 3.000 
~582 3.000 

t2'>'710 3.000 
2:576 909 
~ 909 
90029 909 

101872 909 
11095 909 
11~ ~ 

Ve aynca, 288 numuaya da 
120 şer lira ikramiye isabet et_ 
miştir. 

Berlin bildiriyor 
- lllıf' tarllfı 1 IMlde -

hücumlarda bulunan hava kuv 
vetleriyle ve UfP.,.."Mr batarya 
lariyle sıkı biı' itbirllği haüDde 
hareket ederek düşmanın pı
detli muliavemetiııe rağmen 
bir c:ok ist5nat noktalarını va 
yere gömülü. taırklan geçmeğe 
muvaffak oımu.ıar ve 88 ilk 
top Lmal eden (Kızıl llilrilla) 
faıbrikasm& girmitlerdir. 
Şimtü iCik•met:iodl:I yaı*ıaa 

bir 'ilerleme neticesinde ttehrin 
şima.1 batısındaki dftpm ımv
vetlerinin iilJeriJe ~ te 
si\milür. Bu kuvvetlıer imlla. 
edibnek üzeredirler. 

Volganm doğusunda topfll 
mevziler.~ kup çok tiddetJl 
hava büraımlan vsı...tmahtadlr. 
Alman ava tıetirmeri So.vvet 
ava kuvvetlerinin ~Ua 11-
çatial'ml +-,..,... f~ 
~haı. ... 
V9' kendleri biç bir .ltayıba 111-
ramadan 18 dWmıan l'""'~ 
~üşlerdir. 

Ruslar müteaddit 90kakları 
teNetmek zorunda kalmışlar
dır. Almanlar yedi haftalık 
muvatfakıyetsizlilr:leriıı.in leke 
Sini silmek için asa.mi gayret 
sarl."<tiyorlar. 

MOskovada hayat 
Loadra, 17 (A.A.) - Bri

tisch U:dited Pt Hiu M<>*ova· 
dalli muhabiri, Moehav&da 'ODt 
mal hılyatm ymid.en hef1adığı
m ve simımaJann, tiyırtroların 
ve mekteplerin yeniden açHdı
ğmı bildirlJ"ar. 

Şehrin nutu., diaıdi geıri 
dönenlerte ~ milyonu bll.lllluş-

den çekmiyen tacirleri& ithal 
ettikleri eşyalar vehnz 1' "'&. 
tarafından tab8İB obmacalr pıı. 
ra ile satılacak ve btwbı ma.o 
raflar Çlka.rıldı.ktall 8GIU'a be
delleri saliiplerine iade olun 1 

eaktır. D'P-er taraftan depola,·· 
da muhtelif gazetelere ait nı•ı
hinı miktarda kaOıt vard·r. 
Bunların da sahipleri tara:t n 
dan bir an evvel N?kilmes hu
suabnda allkaıdariaria teması .. r 
da bulundum. Zira bu k&Y.ıt bcr 
binleri oldtıttça millıim yer 'iş. 
"'lll etruclrtedir.,, 

t~e baun• Al- Cümlnıriyet bay-
man tehdidine rama pı:ogzamı 

Ankara 17 (ffwtuaf) - CU... 
8Wka .. tle cevap huriyet Bayramı tesid proğra . 

ve.hror mı hazırlanmıştır. Bu progra 
- -ı ma göre ReisiCwnhur Meclis 9ı 

Bem 17 (A.A.) - hwiçre nasmda tebrikleri kabul edecek. 
haberier ajum ı• tebüii ne§_ sonra da Hipodromda ~dres. 
reıtJ!Uttir; mi yapılacaktır. 

İsviçre basını, kendUiui tah_ 
rik edeeek wıya llorkutaeak te .. 
tebbüalere miisamaha MllU)'& _ # Bupa •••11ıı. 

!-:~v::;nı~~~ SARAY 
SINEMASINDA 

Mevaimin en biiyülı: 

Flkıhırw ........ mtL 
lllessili olarak Japon mülü _ 
lnasal&rı içinde umn müddet 
kalmış olan Şeyh Omer AbduL 
lab, Mısır elçiliğı memurların_ 
~ bir • gin enel gelmiş 
QQhınuyordu. 
ıı....Şeyh 0mer Mldt1Hah Elez _ 
-r Mtörihıe mnm bir rapor 
~ Ye basma beyanatta bu 
huunuştur. Mtmr ilrmi bu de. 
~. Japmtyadaki M"üslii _ 
inan Birliği hakkındaki düşün_ 
~rile beraber. Birletik Ame 
~~ile harp bafladığı anda. 

J'aponyanın harbe girişinin 
hükmnet merlcesi halkının ii _ 
zerinde ne tesir bıraktığını me 
rak ettim ve şehirde dolaşma. 
ğa başladım. Her tarafı umu . 
mi bir heye<:an kaplamıft;ı. 
Şehrin belli ba§lı caddelerinde 
halk grup grup toplanmı§, hiç 
ses çıkarmadan radyonuıı. ver_ 
diği son haberleri dinliyordu. 

J&p91t_yadaki vazifem, Mika_ 
do"'nun imparatorluğunda ya • 
§!yan dindaşlarımız hakkında 
malmnat almaktı. Japooyada _ 
ki Müslüman Birliği kalabalık 
olmamakla beraber, tama.mile 
birbirine bağlı ve az çok refah 
içindedir. Tokyoda, beni çok 
iyi kabul eden, bir MUslöman 
Japon Birliği vardır. Tokyoda 
1938 senesinde yapılmış bir de 
eami vanhr. Orada kaldığım 
zaman içinde, Ara~a ve 'I'ftrk_ 
çe)'i. fevkalade iyi bilen birçok 
Müslüman Japooa rastladığı_ 
mı da söylemeden geçmiyece _ 
ğim." 

Vali Ankaraya gitti 
Memlelretin aslreri w siyaaf 

midafaa81, Y81nl& milletia hür 
rlyetba& neanıt vıe kcmf.Bıleru_ 
yonun istiklll ve llftfmi mu _ 
halua ~ mWbem 
olmaktadır. 

• muvaffııkiJ'eti 

ZIEGFELD 

l>eğan GiDeıl İmparatorluğu" 
~Un içinde bulunduğu ruhi ha_ 
~ti de anlatmış oluyor. 

1 
Şeyh bu bidiseyi şöyle an_ 
b.yor: "8 Bırincikinun saba_ 

hı saat dokuzda bulunduğum 
~~in hizmet i kadınlannqan 

1 
1'i -h-ponyat:la otellerde ve 
~antalarda yalms kadınlar 
~et eder odama girdi. 
h teliıılb bir b l vardı. OGa.. 

1• Ol'tasUla varma bana 1li.ç 
~ l)ey aöJlemedm pencere _ 
~r~eki siyah perdelen indir _ 
d.~e başladı. "Ne var N& ol_ 
""'?•• diye sordum. Kesik kesik 
r1i.nıeıerıe bana ~evap verme_ 
~ı§lyOl'du ' ~ya ..• A _ 
ı.._ ika.. Japuııya AmerL 
:t_ _ " Kaçrnılpıa.sı mümkün 
-.uyan bidıaenıa vukua geL 
~ aplamam ı ıa. fazla söze 
:oq;':1111 yoktu. Bir müddetten _ 

.. ~ Q8k gergin bir 

Coşkunluktan e.ser yoktu. 
Beş yıfdanberi Çin harp mey_ 
daıtlarmda büvük kayıplara 
uğrayan Mikado tebaası. har_ 
bin, bilhlsea Amerika gibi bir 
hume karşı olan hari>in ken _ 
dileri için ne olacağım biliyor_ 
du. 

Bu manaara ineanda dfuJün_ 
celer uyandırıyordu. 

.Erteei gin hiikiimet makam 
l&rı, Amerika., İngiliz. ve bun_ 
ların müttefiki olan devletler 
t.ebaasıııın tevkifine başladmr. 
Ben de bunla.rm a.raauıda idim. 
Bizi, Tokyo civarında.ki bir 
katolik kolejine hapsettiler ve 
bW'ada dört gün kaldık. Bura.. 
dan beni Mısır sefaretine nat.. 
letti!er. El~ilikte 26 Mayıaa 
kadar kaldık. Bu tanhten son_ 
ra, Tokyo eivarmdaki dağlar_ 
dan birinde bir köşke naklet _ 
tik. 

Munr ve Japon diplomatlL 
nnın mübadelesi hakkında lıılr 
anlaşmaya. varılınca, bizi 1ıir 

Zult. aaltibi /ur.ıslar 
Amerikada son günlerde ço_ 

ğalan bir takım hıreıslık vak_ 
ası, polisi çok endigeye düşür_ 
müştür. Amerikan müzelerine 
dadanan hırsızlar en meşhur 
reuamlann tablolannı çalmak 
tadır. Son günlerde P'illdelfiya 
müzesinden on yedinci asır 
P'ra.n.sız ressamlanna ait iki 
tablo çalmmıfttr. Bunlardan 
biri Watteau'nun iDrbalıar t&b 
lasudur Ye Amerikalılar buna 
paha. biçememektedirler. 

Böyle kıy,metli imzalan ta _ 
31yaa elil8rlerin ortada.ıı ka.ybol 
ması, Amerika. polisine san'at_ 
tan aalayan bir gnıpla k&lll _ 
laftliı fikrini ~. 

Ztibrta aı•aştırmalanm san... 
atkar mnhltte yapmaktad1r. 
Blı hicDae .A.merikaD eıfkin 1L 
mumtyesin · fiddetle allkadar 
etmektedir. 

- saı tarafı 1 in'! de -

rafından gönderilen hwwai mü 
bayaa melllurları da rekabel 
etmeğe başlamışlardır. Bu va _ 
ziyet karşısında müstahsil elin 
de mevcut malı daha yüksek 
fiyatla satmak için büsbütüı. 
saklamağa başlamıştır. Bu n-ny 
ritabii vaziyeti önlemek mak _ 
sadile hükfımetin belediye teş_ 
kilatı tamamlanıncaya kadar 
buğday mühe.yaa işıni yine o_ 
fiate bu-akması. muhtemel gö _ 
rülmektedir. Bu takdirde Ofis 
halk için a.yn ve memurlar na_ 
mına da yine ayn ftyatla un 
t~ edece&ür. 

Vallllin Çarşamba.. günü geh_ 
rimize döneeileceği tahmin edil 
melrtedir. 

M'alfun okluğu üzere memur 
karneleri elde mevcut kararna. 
meye göre yalnız deYlet hazi _ 
nesinden para alan kimselere 
verilecektir. Halbuki gehirde 
devletten para almıyan muay _ 
yen gelirli kimseler de bulun • 
maktadır ve bunlann yUkaek 
fiyatla ekmek alma.lan imkln_ 
sızdır. VHayet bu ciheti ~ dil_ 
ştımnttş ve V ekilete- Mkltnni§. 

tir. Vali Lfıtfi Kırdar Ankarada 
bu mesele ile de alakadar ola M•'at bir E"""""9 
caktır. Vekiletin bu gibi kim: ttsküdar Kız .Enstitüsü Öğretmen 
seler için ilk kararnameye eık !erinden Bayan Beyhan' Onbm iı; 
olarak ayrı bir tebliğatta bulu_ Başvekilet Matbuat Umum Miıfür 
nacağı kuvvetle tahmin edil Kiiü Müpvirleıinden arkadqım~ 
mektedir. - Bay M. Emın Erim Jt tıkt..n. ıHI 
Buğdaya Aza~i Fiyat Konacak Ctıma günu &7otıu Jhlmm• Ke _ 

Ankara 17 (Hususi) - Hu. murhığuııda nikt...._. ,:a. B11 
bubat ve diğer gıda maddeleri münasebetle dfhı alqıatn 'l'akllim Be 
üzerinde el koyma karannın lediye GazbıosuDda ıkf tarafın ak
kalkması üzerine hubub t fi r~ ve dostları arasında samimi b; 
yatları memleketin muhtelif t.oıWmtı J'aı;ıılarak evlenme törenle 

YILDIZLARI 
Damlı ve lluailı:ili büyük Re 

vüler !ilmini mutlaka gö~ 
.Blş BoBerde: 

HEDY LAMARR 
JUOY GARLAND 
LANE TURNER 

WIES STEWART 
Seanslar: Saat Sl.a (T .. n•• 
ıı,• - 1 - ol;JI - 8,30 ve 1 da yerlerinde başka ba.~ka ve ara. ıt t•'W ediJmllJir, 'KıJ'Ql.tll .. 1ca

larında büyük farklarla satıl • -...mı ve a;yın. eşlDi t.mtlı ed•: 
mağa bapamqtır. Battl bazı kedilerine mes'ud Wr ba7at cWertz. 

mııatakalarda buğdayın kilcısu ~ı••••İllllll!Iİlllıııl•••••••••••••••• 
80-70 kUJ'UŞll bulmuştur. - Vmawd 6ir ,.,... n 11,)'CUMiıran hiai .,. .....,,. 

AL Tlft GiBI ÇOCUK 
(Geldıın Bô)-) 

Bu vaziyet bl"Ştmnda buı 
kararlar alHmıak üaredir. Bu 
arada, buğdaya azaml fiyat ta_ 
yin edilecek ve yurdun her t.a _ 
rafında bu fiyattan fazlasına 
satış yapılamryacaltır. S ifn • glblt- tllllAni a1kıllamak ilzere bil ı.tta bMaıa 

,... ... " BaılD Diğer taraftan, villyet mer_ I 
kezlerlnde ekmek i• karne u_ 
sulünü tatbik edebilmelerini te_ \ 
min i~in befedlye1'ıN allbi)'et 

verilmesi haklrullla ve möstalı..\ 
sil elindeki mallan •tmaia tıeş 
vik edici mabiyettıe ........, dt. 
abnaea.ltbr. 

SOMER S 
......... '.hl Rollertiec 

ltA .... 41MNJVtea - W&L;&.iAM- WARalf 
an '•: Bugün ~ 11 <:ı. ...._ 



_OIJllWltilUŞrii ıll"l' ' 

PO 
• 
ıra sa ile 

kınlmış bir alay yumurta .. . . 
ıçın 

• 
yenı açılıyor 

• - Ben Kavala güreşine gitmek 
üzere 'iniyordum. Lofçaya gel
dim. Çiftliklerde misafir oluyor 
duın. Hem idmanımı alıyor ve 
hem de beslenıyordum. Lofça
ya geldiğim zaman aklıma Yö
rük Ali geldi. Ona misafir git
meğl kararla~tmlım. Ropsaya 
y .. llanıiım. Yörüğün ve, baba· 
sını benim geleceğimden haber 
leı ı yoktu. Nihayet bir alqjarn 
üze irice bir eşekle köye gir
dim. Köylüler beni tanıdılar ... 
Naıııl tanımazlar ki? Rumelinin 
iköylıilE:Ti bütün seçilmiş pehli
vanla11 bilirler ... Beni gören köy 
Jü ko!'tu. Derhal eşeği altımdan 
a.ldıla.r. Ve buyur ett:ıer. Be
nim y orüğe gelcliğinu anlanuş-

Okuyucularım af buyursun
lar... Böyle bir zamanda, böy -
le bir menu neşretmek günalu 
keba:ırdendir. Vallah, yazarken 
benim bile ağzım sulandı. Fa
kat o günlere nazaran bu ye
mekler o kadar iştilıa açacak 
ve insarı.ın açgözlülüğünü orta 
:yıa koyacak derecede mükem
mel sayılmazdı. Liı.kin, bugü:ı 
m iihi:mce bir şeydir. 

Maarif Veka.Jeti Beden Ter _ 
biyesi Umum Müdürlüğü mü _ 
kellefiyet işlerinin daha iyi ha_ 
şanlması için ilk adımını atmış 
bulunuyor. İki aylık bir tatil 
devresi müddetince yapılan tet_ 
kiklerden Beden Terbiyesi mü_ 
kellefiyetinden müsbet netice _ 
!er alınamamasının yegane se_ 
bebi teşkilatsızlık olduğu anla. 
§!im ıştır. 

lar her türlü J.:onforu haiz ola. 
cak, kıymetli öğretmenlere tev 
di edilecek mükellef gtnçler he 
vesle çalışma ve yükselme im _ 
kanlarını bulabilecel.Jerdir. 

ile Sabah, Öğle ve Akşam 
İnşaatına kısa bir zamanda 

Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız. 

Köyün kahyasııu;. sor· 
ıdum: 

- Yörük nerede? 
- Dağda ... 
iOıdi 
~ Ne i~in gıtti? 
Deyince: 
- Odun kesmeğe gıtti. Ak-

tıama döner. 

Her ne hal ise, Çolak Murat, 
anlatıyor: Sofranın baııına Yö
rük Ali, ben, babası Çalık o
turduk. Rrer somun alarak 
kopardık. \'a ~cırbava giı··~t'k. 

Kf)y HOmunu de~/1p ge<;mf•yi~ 

niz ... Her biri tam okkadan faz 
ladır. Çorbayı t.em.ızledik. Bır 
yandan da turşuvu yuttuk ... 
Sıra kıaz lenaerine aeJdl. Giriş· 
tik kv.a... Hamdolsun üç kişi 
kuı ternizlıedik. Derken yumur 
ta len"crini de silip süpürdük .. 
Sıra geldi .erişteye .. Yanında da 
hır lenger pekmez hoşafı var
dı. Ona da kaşığı çaldık.. Hü -
la.sa alla.h ne verdiyse ~ılip sü
pcirdük .. Eh! .. liı;ilmüz de peh
lıvanclık .. Hoş bu, pehl•v:ınlıl:a 
bakmaz. Çalışan köylü ver ... 
Düşün b'r kere Yörük Alı, sa
bahtan <lağa odun kesmeıfo eit 
mişti. Akşama kadar yürümüş 
tü. Ü~te de odun kesmı~tı. Bu 1 
derece hareket yaproı~ bır a
dam pehlivan da olmasa yerdi. 
Babası da kiremit ya1muştı. 
Her neyse yemekten .oonra na
mazlarımızı kıldık biraz hoş 
beşten sonı-a yattık. 

• • • 

Dedi. Sonra, Çalığı bordum. 
ıOnu da kiremit yakmağa gittı 
dediler. Fakat ağalar bırakır 
~ ?, HemE>r. her taraftan ik· 
ram \"C izzet. • Köy kahvesin
dcydıJc. Biraz sonra sular k.._
ranrkım Yörük geldi. Hayva
na odun yüklemiş haldeydi. O, 
daha köye gırer gırmez benim / 
gekJ;ğ"mi haber almış hemen 
kahveye yol vermiş.. Hemen, 
yanıma ko~tu elimi öptü. Alıp 
eve gütürdil. Biraz sonra baba· 
sı da gı:ldi. ~.aıiım ya!. Köy
lük hali. Herk~ iAini kendi 
yapar. Kiremıti bile kend;leri 
yaparlar. Sabahleyin çardak altında 

Yeni verilen bir karara göre: 
lstanbulun Kadıköy, Beyoğ _ 

lu, Karagümrük ve Beşikhş 
semtlerinde birer klüp açılarak_ 
tır. Bu kiüp!erin inşa~ına 3GO 
bln lira tahsis edilm:ştir. Bina_ 

başlanacak olan bu biu.aların ··":f ·~ . • ... . • ' • .. - i -· . 

bitimine kadar klüpleı· beden ~-••••=-•••••••••rmı••mmmııiiiiiiiiıiılıiıımlııiıaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıı.• 
terbiyesi mükellefleri ile uğraş_ ,. 
mıyacaklardır. 

Faaliyete muvakkat bir za _ 
man için daha mola veril"Cek, 
yukarıda Ra~·d,<~ımız lstanbulun 
dört semtindeki klüp binaları _ 
nın yapılma•:: · mükellı:flerin 
beden terbiyesi faaliyeti tekrar ' 
başlıyacaktır. 

~~~~~-~~~-~~~~-

Tam te11.lzllk 

Bir kadın gittiği hamamda 
soyuldu 

Cihangirde Kumrulu sokak _ 
ta oturan Medıha e\•vclki gün 
yıkanmak için gittiği Çukurcu_, 
madaki umumi hamamda 67,5 
lira para.<ını çaldırmıştır. Ka _ 
dının şikayeti üzerine zabıta 
hırsızlığın faillerini meydana çı 
karmış ve bunların hamam müs 
tahdemlerindcn Emine ile Ce _ 
mile olduğu anlaşılmı~tır. Ka 
dınlar yakalanmışlardır. 

Garip bir htrsızhk 

Yaman ltlr hırsız 

12 apartman sayan Zeki 
Üf yıla mahkum oldu 
Uzun zaır.andanberi Bcyoğ _ 

lu cihetindeki apartımanlara gi 
rerek huralar<ian muhtelif eşya 
çalan Zeki ismindeki ~abıkalı 
bir hırsız dün 2 nci asliye ceza 
mahkemesi tarafından 3,5 sene 
hapse mahkum edilmiştir. Zeki 
Beyoğlunda 12 apartıman soy _ 
makla l!llÇludur. 

Mahkum olan 
at hırsızlar.:a 

Ben.im geldığime çok m<·m· konuşuyorduk. Yörüge sordum: B:r dükkandan yalnız 
nun oldular. Aylardan a~us- - Kavala güreşine gidecek lüks kadın eşyası çalındı 
tostu. Üzüm boldu. Köy kadın misin? Beyoğlunda Büyük Hendek 
ları çabuk yemek yaparlar. V" - Evet usta! .. Gideceğiz a-

s · _, caddesinde tuhafiyecilik yapan 
sa.at g-eçme<lt sofra e;eldi. Ko - ma, daha bir ay Yar. en gıue-

Rami köyünde Asiye isminde!" 
bir kadının beygirlerini çalar _ 
ken suç üstünde yakalanan 
Mehmet ve Muetafa dün 8 inci' 
Asliye Ceza mahkemesinde ha_ 
pis cezasına çarptırılmışlardır. 
Bunlardan Mehmet 3, Mustafa 
da 6 aya mabkiim olmuştur. 

Bugünkü Bayanın tahayyül ettiği yegane ziynet varsa o da, bir S/NGER 
Pırlantalı ve Elmaslı Kol Saati, bir kıymetli ŞÔ VAL YE veya bir ASRI 

ÇiÇEK. TIR. Hediyelerinizi SINGER saat mağaza•ından tedarik ediniz. 
ca bakır bir tepıü. Yörük, yay- 'cek misuı? Nesimin dükkanına e•velki ge_ 
gıyı yaydı. Siniyi kurdu. Köy - Evet .. Gideceğim. Onuıı ce kepenkleri kırılnıak sureti - /zmir hayvanlarında SİNGER SAAT MAGAZASI lstabnul • Eminönü No. 8 

--

ÜLMA<+9 1 İnhisarlar U.Müdürlüğündcn 
- - -

i2'i bu .. Sin.n'.n ili: -,,inde beş iç:n yofa. çıktım. Seni de gider le bir hırsız girmiş ve içerden b k 
altı büyük koy soıruunu (ek· d~·e buraya kadar e;eldim. kadın eşyasına ait en lüksün - tar on fi tı 
mek) vardı. Ortasında büyük Dey"nce Yörük: den ne Yarsa hepsini çalarak İzmir (Yeni Sabah) - Me _ 
bır bakır lengt •in ir.inde tar· - Çok iyi eltin Murat ağa! kaçmıştır. Hırsız aranmakta - nemen kazası civarındaki hay _ 
hana çorbas.... Üzerinde tere Beıi de idman edecek adam dır. vanlarda Şarbon hastalığı zu _ 
yağında kızıırtı!mış küçük ek· bulamıyordum. İdman yaµarız Bir çivi muhtekiri hur etmiştir. Hastalık yüzün -
mekçikler .• Büyük bir bakır ııcn.inle!. mahkum oldu den 6 hayvan ölmüştür. Hasta_ 
lenger i~ir.ıie tur~u. .. Yerde Dedı. lığın çıktığı mahse kordon al_ 1 
yaygım.n ü•ennde biiyük bir Doğru"u, hen de Yörükle Marpuççularda Ahmet Özya_ tına alınmışti:r. 2 
lenger i~''" le koolıo<aman kı- idman yapmak iı;terdim. Çün - zan namında birinin çivi ihtikô. 3 zarmı.• bir kaz... Yine büyük kü idmarumı ancak o ,·eı·ebilir rı yüzünden .Milli Korunma mah yazan Birinci Milli Korunma 
bir lenger ·inde e>i. .. ta (Köy di. O gün övleden ı>vvel coyun- keme•ine verildiğini evvelce bil mahkemesi tarafından 3 ay ba_ 4 
ma.karn~"' ) , bir ba ·ka lcngcı duk, köyün harman yerimle id· dirıni.ştik. Dün suçlunun duruş_ pis cez,.sile 100 lira para ceza . 5 
içindt' pel<me7. h''"afı... Yine man yaptık.. Bütün köy halkı ması sona ermiş ve Ahmet öz_ sına mahkfun edilmiştir. 6 
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1 - Mtıteahhıt nam ve hesabına olmak üzere verilecek 29.!iOO )Ci.l" 
mısırdan 9553 kilo numunesi tnucibince dikslrin kola ve 4300 kılo da pr1 
namf"Si mucibince ntşasta kola pazotrlıkla imal ettirilecektir. 

2 - Paz;ırlık 23/J0/942 tarihine rastlıyan Cun1a günü saat ıo.!iO tf' 
Kaba taşta LC\ azım Şubesindeki AlımKom•syonunda yapıJacaktır. 

3 - Şartnameler we nümune her gün sözü geçen ~Ub""de görülebil 
4 - t. tt?klıleıın pazarlık i('in tayin Milen gün ve saatte% 7,5 &iı'"' 

me p::ralariyle bırUkte adL ge<;en l~omisyonn gelnıele.-i ild.n olunur. (<>J 

~--.-.-----------------,------~ bir l..ogı<r•Jc çokça tere yaJ}.ma ~lruınuştı. {Arka.-.ı \ar) 

~ Vilô.yetin tebliği ır Rrk Ba••nB!'""!I "! orırıar••' i Pi YASAYA 
"" ,.:"7;·;,;;::, ~..... ::ıı:~,~~· "':':: :: 1 K!~~F 1 Ş:R:T~D: ~ ' -~:,OA:.:.::; "'"~ A b a 1 a i k a ğ d 1 

-ı l• T ı - -' ı • 1 

1 1 !•· •' 1 1 
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beyannameler11ıı" onı.dan lLda- 2 - Frc;;nsada bir yer - S.:ıgın ak_ 
· maddelerinde zikrooilenlerm İstanbul sıcilll ticaret dairesinin 28733 sicil numarasında k 

ritc edeceklerdir. harcirah k.ararnameı;ine göre uk •~--'-u] b"" .. i t 1 . . h'---~ i. 3 - Lıihza - Bulunulan zaman- ı ve arto t e tı 
3 - Öniimcizdeki 2 incitt:;;rin besJemege- mecbur 0ldukJlll'l m ayyet Ve .L>SUl.IW Un Ut un yeVtn gaze e enn..'"n """"'ar Riyaz.iyede 11'eşhur . bir adet. 4 - n evzıa 

1 
. ,_ !arı k ek olduğu Şirketimizin mukavelesinin 6 ncı maddesinde şirketi- Hıtsız. 5 _ Bır oeyın yapılma veya 

ve ınc "anım ay e ııı kinıı;eler. {zevce, evlat, a.nne, ınızin mevzuu iştigali: • 
karnelcı. r.cı.k bu beyanna- büyük anne, kız kardeş, torun) ' ~apı~~:~~:u~~-k~ındaKvırmeriızılen....'.'mşıa·r.I Su"" me r Bank Sel lu" loz Sanayı· ı· mderin ı '•!durulup kaymak.ı.ın· 

13 
_ 3661 (askeri barem) Resmi daire veya o hükümdeki daireler ın ve • _ 

lara teRlıı.1rlen sonra alınabile- sayılı kanuna tabi olanların. j müesseselerin ticari mahiyette olmayan il{ı,n· !"~ -;1~:r 8_-8~a~trengı·~akam~ 
cegi ve tc·bliğ h\ikümlerine 14 - 3779 {gedikliler hare· !arının gazete ve mecmualarda vesalr ilan ya· 1 

vaktir.de rıayet elmiyenlerin mi sayılı kanıma tabi gedıkli- YUKARIDA ~ M 11 
" d 

bu hak,a11nı\an mahrum kala- erbasJarla ta.kJm başları Ve ge· pılan yerlerde neşri için kabul V9 neşir Vasıta• N AŞA l:-'A uessesesın en il 
~.ııkla11 cht-ın.miyetle tebliğ olu- dikli. subayların. !arına sevkedip neşrine tavassuttur. l - Alenilc·ştirmek - ocağın ü•-ı 
aııır. Kendileri harıP olmak üzere, • ... tunde bulunur. 2 - Asyada bir mı!_ 
Ekmtk \"eya clor.ekLik hubu- • ., ecb ld k Bu itibarla RF..SMl DıunELER, bütün gazetelerde Ye 
b:ıt te\"z'inden ist,fade edecek yalnız beslemege m ur 0 u · mecmualarda neşrıni istedikleri il3.nlannı bundan böyle: Jet - Söz. 3 - Vilayet - Şöhret -ı 
ve t-lmiyccek olan kimseleri la~ kiıns~~de etmiyeeek 

0
_ latanbul Ankara caddeııi No: 80 de bulunan Edat.• - Erkek ismi. S - Sokak 

t-'t.~rir Lc;te ]anlar: Türk Basın Birli~i ve Ortakları siperi. 
6 

- Korfezin büyügii, 
7 

-
1 

A - IBtifa.ie edecek olanlar: 
1 

_ Hususi kanunlarına gö· & Ocak kiri - Tas, çanak vesaıreye 1 

1 - 3651.i llr?vlet baremi) re aynen veya nakden nefer Resm·ı ··•Anlar ş·ı rketı• \"Cnien !Sim - tşarel sıfatı. 8 -
3659 IMik.-;sesaı baremi) sa- taşini ı.ammı alanlarla devletçe Q 1 Yağsız ve kemiksiz et - IJsan. 9 -
yıb kanunL>J"ıı tabi memur ve ; • .....u temin. edil" enler. .. .. · · ._ · et Elemı· y 
ımıiat•lıdeırJ •. r. ·-z-_ Yukarıda. A. kısmında- ne gönderilmesinı ve tı1gıın.ızı~a.nı~f1iınan: üeygunlerunız· _e neşrıru ..,mm - ı - apı. 

2 - - 3173 (Demiryolları ba· ki maaş ve ücret tertiplerine • - Dünkü bulmMıUın halll -
ıunil sayılı kanuna bağlı 1 ve dahil olanlann beslemeğe mec· 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2 8:ı;1,1ı ceh·ellerde yazılı me- bur olduklan kimselerden olup Jstanbul Defterdarlığından ı 
nıur e miwtahdemlı>r. da her lıııngi bir gekilde 3659 Muhammen A ı D ı E T • H A T' A 

3 3656 sayılı kaıı>ınurı 19 sayılı kanuna tabi müeıısese ve Dolya No. Cinsi bedel Teıninaı 2 S 1 O ı L •' K O R U i K 
Wı< YI' 3659 sayılı lanunun teşekküllerden ve:ı;& tekaüt, 11217_11H/l8l Me<ıdiye l<:ôyund•Balmumcu çıftl.iji 3 Al Zi • KIA.R A~ F .A 
10 wırn maddeleri ııüınulüne dul, y~'- veya hidematı va- ~ 1 

VW&U. ar~zisinden müfrez 13 pafta, ı ada "'!' F I • ' K A 1 L ' A F ı· A ı ·r 
dahil müteferrik müstahdem- •·-·•ye terttin.den m••Q, ücret , · • , ......... .....,, l pan;el No. Ju 11080 metre murabb"1 5 
ıer. ve yevmiye a.la.nlar. ı6s20 1247 • IH 1A1 Z : • S ! AI N l 11 

4 - Barem kanunları hıır•· 3 _ Y'"'A yukarıdaki {B) arsa. d ·" ıı · 6 ·K ', A 11 T A. G A T .•. S -- 18~ Mecidiye köyün e B.ıltnumcu 'W"Ut acı 
cı:nde husu~i kanunlarına göre 2 '""" maddede -''---''lenlerın· 

nl 
~ z..ı..ıu ICU.' arazisinden müfrez 13 .a!taJ 1 ada, 7 A 1 R · A' N A~-~ -=----1 1 maaş ala ar: {Vaizler, der· besi........;.. mecbur. oldukları 1 1. N ı•, B 

1 h t ba.kı ıl --.,,,- 3 parsel - No. ıu 15200 me e mu_ 
siam ar, a c an, baıtba- ldmııelerdm her hangi bir su- raboaı arsa. 30400 2280 8 B 1 E. N ı A M •ı S' fı M 
Jocılan, müvezziler ve ba.,mü- retle dev ..... - -- ı. vey• pa- 1 f ı tl ı 9 A M A N • F E z · A ) ~ ~ .- • Yukarıda yazılı gayrimenkul er, kap~lı zar u»U ile ar ırmaya çıkarı • 
'Ve'rler Bütçelerin masraf ter- rasız iaşe edilenler. aı.,. ı..e de t:ılip zuhur etmediğinden 28/9/942 tarihinden itibaren bir ay 

kadrolard içinde pazarlığa bırakılmıştır. tstekli!er'n muvakkat teminat makbuzları 
tiplerinden alınan a ~ ~ ve uUfus hüviyet cüı.danlarile bh·lıkte bir ay zarfında hafWnın Car ambn 

çal. ~!Jbnl~~~\ayılı ltanurı~ 5 RADYO PROCRAMI ve Pazartesi ıünJeri saat lt den 16 ya kadar Milli !:mlfık Mudürlügüne 
fına maddeeınde yazılı koy &- müracaaUarı. (358) 

ğ'ıtmooıerile 3800 sayılı kaııu· -ıs hk Teırin 1942 - -------------------11!1 
nım hük.~erine tabi Jıliy öğ • 1 80 PrOıraıli lt.15 lılilzil<: Apartman haline konmağa elverişli 

Kayip bir kız çocuğu 
Hekimoğlu Alıpaşada oynarken 

kırmız.ı entarili üç y;.ışında ve siyah 1 

göz1ti 1\-!elek adında bir kız çocuğu 
kayPolm~ur. Bulanın insaniyet 
ncımına adres .. me müracaat ebnCAi 

rerenl~~üt, dul ve yetim a:s2 Wilzilt JPl.I) 18.30 A. Haberleri 
maa.şlariyle malUliyet ve bide- uo A. Haberleri 1U6 ~ 10 
mııtJ. vataniye maa.şlan elanlar, 1.55 Müzllc .{Pi.) dakika 

s _ 2624 3299 ve 3976 -... 12.so Proııraın ıt.55 M!Wlı: 
yılı kan~ göre llcret al&n 12.33 Wilzilt (Pl.~ 20,15 Konuııma 
'3-nfııı.cı mnaltimlıır. 12,46 A., Balıerler 20,30 lılü.ılk 

9 _ Eli İ§terı ~ 18.0G MUzllı: ıı.oo KonUflllll 

ka<lrol!u ilga edilen ve velilet 13.JO llllzlk Batl. ıı..ıs Müzllı: 
emrine alman memurlar ve iti" ıro Saıc.. Or. ıuo Ankara Son 
çıktan tayin edilen Telı::il, me- · lı:tltram behar At ko 
mur ve müstahdemler. 11.00 Pıccuıııı . §Ularının ne. 

• 10 Radyo yıı.yım müeııae- ıua llllzlk Ra4_ ticeleri 
selerinde düni surette çalışan :JO Damı Oı:. 22.00 Mtlzik (Pl.) 
vevmiyeli sa.ııa.t:kirlar. lcestrUI • 22.39 A. Haberleri 

11 - 151 sayılı Jmmmla kıı· 18.45 MUzik 22.~0 Kaponış 

n.ı.laıı. Ereğli kömür havzaı;ı 19.00 XQ<1uıtm• 

SATILIK BiNA 
Cağaloğlu Sıbblye Müdiriyeti karşısındaki ön tarafı HıliıHahmcr ccodde_ 

ı; No. 10, arka tarafı Taşsavaklar sokııgı No. 9 .. ıc.. 

KIZILAY MERKEZ BINASI SATILIKTIR. 
Universite Kimya Uııboratuarı o13l'llık kullanılan ve bu nı<ı K. etd ı~ ın_ 

de muayyen tadilat yapılan bu bina bodrum ile bernbcr 5 k•lllr. içi 
kAğir odal.ann di. eme, tavan vemerdivenleri tahtadır. Hnmaın \:e 
üteaddit beWan, elektrik, havl\gaz.ı ve terkos suyu tesisntı mevcuttur. 

Ahcılaruı Sirkecide Kızılly hanı 2 n<i katta Utanbul llltim<'.ssil_ 

liğine mUra.caatlnrı. 

rica olunur, 

Adrea; Heklmoglu Allpa,a Çukur 

Bostın cıd. Kuru eebll ak, No: li-1 

(Cemile ÖztUrl<) 

DOKTOR-
HAFIZ CEMAL 

1 Lokman Hekim 
1 J)ahJbye lllüb>he0suıı 

Dfvıınyolu 

. Fabrikamız mamulatından pıyasaya badema tahsis edile· 
bilecek olan kartoo ve a.mıbalaj kağıdı doğrudan doğruya ~
hasa satılmıyacaktır. 

1 - Bundan böyle yapılacak tevziat müstehliklerin kel'' 
eli aı·alannda. kurdukları veya kuracakları müseccel birlik re· 
miyct ve buna mümasil teşekküller emrine verilecektir. MÜ-""' 

lehliklere tevziat mensup olduk!: n teııekküller tarafından kend' 
mes'ufiyetleri tahtında yapılacaktır. 

. . 2 - Tevziatın ihtiyaca en uygun şekilde yapılıı.bilmell1 

ıçın: 

. A) Cemiyet birlik veya teşekküller, 3zalannın senelt~ 
hakiki saıfiyat miktarlarını tesllıt ederek tanzim ve tasdı~ 
edecekleri liııteleri ayrıca mahalli Mınta.k.a. Ticaret Müdiif· 
lüklerince ve bunlann bulunmadığı nıabe!Jerde en büyük uıiiJ· 
kiye 8.m.irU,,.;.ıne tasdik ettirdikten sonra İz.mitte müesseııeın;, 
merkezine göndereceklerdir. Gönderilecek listelerde, her ,ilıtİ' 
yaç sahiıl>inin adı, soyadı, sarilı adresi ve senelik sarfiyat nıik" 
tarı ayrı ayn gösterilecektir. 

B) lbüyaç listelerinin en geç 31 Birinciteşrin 942 tarihi· 
ne kadar müessesemiz merkezi:ıde bulunması 13.zımdır. Bu t~ · 
rihten sonra gelecek listelerin birinci parti te\'Zıatta nazı ı 
itibara alınamı}acağı ~!dirilir. 

C) Uzak şehirlerde bulllDan cemiyetler ihtiyaçlannı 1 
grafla (Sellilloz - İzmit) kısa adreSine bildirebilirler. A.ıc. 
gra.flarını :ı."nı ?rihli mektupla (A) fıkrasında yazılı ı<ek·• 
teyıt etmeleri lazımdır. 

D) _Yukarıda yazılı esaslar haricinde eşhasa tevziat ya 
mıyacagı.ndan münferit ve husu.si taleplere cevap veriJm, 
cektir. 

3 - İhtiyaçlar mües-esemiz meıkezince tesl:iit oJundııJ." 
tan sonra her parti tevziatta tahsis olunabilecek miktar bU" 
nun fiyat ve teslim şartları ile tevzi mahal ve zamanı alax~· 
darlara aync~ mektupla bildirilecektir. 

4 - BilQmum satışlar peşir, olacaktır. 
5 - Birlik, cemiyet ve teşekküllerin senelik ihtiyaç olaraJı 

bildirdikleri miktarlan ve taraflıınndan yapılan tevziatı ıı:oıı· 
trol etmek salil.lı:iyetin:ı müessesem.lz muhafaza eder. !ııtiyııı:: 
miktarlarını doğru bildirıniyen veya tahsis olun:ı.n karton ve 
aınbalı1j kağıdını müstehliklcrine, ihtivaç nisbet!P.rine gatc 
verm'iven veya b:JW;.alarına satan birlik, cemiyet ve teşekkül' 
!ere bir daha mal verilmiyeceği ve icabında hıı.klanııda idari ve 
kanuni mua.rneli"yc teYec.r.uı olunacağı biklir"lir. 
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