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GÜNDELİK SİY ASi HALK GAZETESi 
G 

aharrlrimlzBCseytaC:alıld Ekmek İŞİ etrafında 
Yal~m telsizle bildiriyor : 

-------------~~~ ..... ~~~-----------~ 
Mertek ve 

•• •• saman çopu AH Da 

r~ı=.ı!'....tinly~' Amerık.a ı asıl !. azırlanıyor? Valinin Ankarada yaptığı te-
~~ =~ 60.000 deniz erin"n ta im. gördüğü Şikago mas/ar müsbet netice veriyor 

L deniz erleri ordugahını ziyaret · D ı:ıgı'~~~ J1z~~~ml~~ Ne\-york :.o (Ba.~muharriri hiiy .. k . ehri olan Sikııgo pırıl! mahsus talimgaha gıttik. MiH. Meınurlara ucuz ekmekten başka verilecek erzak 
ihtiva ed yordu: mizde t !sizle) - Dctroit'de. pırıl yanıyordu. İnsan kaynaşan ter Singer ecdadının 'l'ürk ve d f ı h t k d b } k 

'~Berli.nde çıkan akşam gaze· orada oturan yurdda laı ımız l • ..ı ........ cı..n b ole c mdıK. Ertesi kendisin n müslüman olduğunu meyanın a asu ya, no u ve şe er e u unaca 
t<!leıi, Afrika.da IJ berya cilmhu- dan bır kı.,mı t.a:rafı d:ın uğur _ gün, Ş kn":O fo.hrf konsolosumuz söyliyen bir Macardır. Türkçeyi 1 
rıyeü topraklarının Amerikan l:uıarak ŞıkagoyA har ket · tik. olan Mıster Sıngcr de beraber kitaptan öğrenmiştir. Yarım a - ı ı M • • h • b • t ı t 
kıtaları tarafınd n ışg ... lıni İr. Şıkagoya get.e ardık Nev) k_ oldu:hı halde, "G at Lake 3" sırdanberi Amerikada yaşıyor. Şehrin buğday işini hallet - U 1 m 1 r 0 p an 1 
landa, Irak, İran ve Mad gaskar tan som . Amenkanm ıkind d~'len de!'liz erleri vetiştirmeğe <Sonu sa. 3 su. 5 ttıl mek üzere üç gün evvel Anka_ _ _ 
g bi memleket.leıı.n i~ali kadar raya gitmiş olan İstanbul Vali j J 
haksız bulımaılctadır." L ,. be rya ve Belediye Reisi D<>ktor Lutfi stanbul, Bursa, zmlr, Eskişehir, 

Nazizm fi.kır yayım vasıta· Kırdar, dün telefonla vilayette_ u I A k ır l''l l . 
lan esasen Amerikalı olup s"yah ki ali.kadar zevatla görÜ§DlÜ.' • .n.BS amonu ve n ara t' a ı e ~rı Da~ 
~= ::nru~;a~~u:ı;:.t:: had İ Se İ ıu~ylendiğine nar.aran on tev. hl lige Vekilinin riyasetinde toplandılar 
IU .Airikamn garp kıyısında u· zii işi evvelce de yazdığımız gi_ Ankara, 20 (Hususi) - Şehrimizde bulunun lstanb ıl. B ı 
fak bir cümhuriyet kurmuş O· bi yine Ofis tarafmdaıı. yapıla. lzniir. E.'Ski~ir, Kastamonu ve Ankara Valileri Dah" ıye \ e:Kll. 

lan bu zenc·1ere ve onların hür. Amı'raf Darlan Gene ... a .. •fer',e caırtır. Dün Dahıliye Vekftle _ linin P..eisliğinde geç vakte kadar devam eden muhim bu toplana 
riyetine pek :ııyade taraıtardır. D tinde İzmir, Ankara, İstanbul yapmışlardır. Bu toplantJda vılayetlerin ıaşe meseleler göru~ 
lar ve onun tamam1yetiııe ı.er· görüşmek üzere (Sonu a.. s su. "' to> düğü tahmin olunuyor. 
re kadar h~ gelmesine taham. 
nıw edemeder. Nıtekim y"ne ay· Afrı'kaya geçmiş 
m telgrafın dediği gıbi, lrakm, • 
1ramıi: İzlandanın tecavüze uğ
raın.asına da h <; i))ır suretle mu
vafakat edemezler. 

Esasen son zamanlarda Ber
liıı radyosu da hemen günd 
dört vakit H ndıs nın muka l
•ratiyle ve hlJi •etıklale kavu
f81Danuuuyle meşgul ve must.a· 
riptir. Bayram münasebetıyle 
de (Siwa) vahasında.ki 1talya.n 
kuvvetleri kumandam Mısınıı 
lıltJk]ili. bakkındaldi temmmle.. 

Vifi, Amerikan hrtalarının 

LibeJJ ada buluı u> unu 

Dakar icin bir tel dit 
. NfVVOAM 

Veremle mücadele böyle mi olur? 
... 
ı ·: •. 

1 

addediyor 
Londra 20 (A.A.J - Rôyter 

ajansı. Amerı .a.lılaıın Lıber • 
yada kara) a asker ç;ıkarmal rı 
kaışısında Vı.,ıııin endişcsı art. 
tıgını oıldınyoı. Laval m kor 
kuı;u, Anu rıkalıların Lıb rya • 
da buhınmalaı nın Daknı a kar 
şı bir tchdıt t~kıl ttmesı ;ııtL 
malıdir. Bu korkunun Alman 
radyosu tarafrndan 1.ıkre<Pen 
Vışı raporı e RJii.kası büsbU ün 

~E$1°<":•. 
AME~ıt<)k ..• . ., . 
: '·~·~ • ··.ro . ' ····"'-. . . ... ,. . ... .. 

76,531 lira varidat elde eden bu cemiyet, muhtaç 
veremlilere 403 lira yardımda bulunabilmiş 

llenen tekrarlamak. ihtıya

lstanbul Verem Mücadelesi f 
Cemiyeti 1927 yılında ikincı de· 

=~ 

Veremle Mücadele Cemiyetinin Bilançosu 
anı hiuetJlıiştir. 

BeriinıiıDt, JDılletlerin hürriye
tine olan bu coşkun aşkını ve 
nıeşnyatım görenler, Alıhver.n 
4111 ufak bir kınncayı mle ezcmi. 
Jecck kadar merhametlı ve h· 
tiyath hareket ettıkl riru t.cveh
irib edebilir. Avruı a dışı Afr. 
~ Asyalı mrlletlerın istiklal 
4le httr.riyctleı ine bu kadar ta 
aft.ar olanl&r b:u.at A vrupad:ı 
4au hiRleıımi tatmin edebılecek 
ı4:0k gem§ alanlar bulabılecc:k 
l:h&iyett.cQir. Zavallı Çekleri, bı-

e
lonyalılan, mağdur Yu. 
, kukla hükfımetıerle 
er \•eı hempal:ırı 3le ıda

rc olunan Norveç, Yunanistan 
.ftBa.ir ~ ve silinmış mıllet
le:r listesine bır goz atmak Bet. 

ön ime ser.ilmiş olan imkan
lan ml\fahede etmek için kili.,: 

y ık dejildir. 
ışi mii ·llı".h kuvvetleı ı baı 

kum nd nı Dadan, simdı Ceza_ 
ır'dcdır. Darlan, hanla olan oğ. 
lunu zıyarct mak adile bu se _ 
ya!tati hu u i ılde ya.p ı L 
se de Vi~ıd ·k yasi ın hfiler 

Amerika ve lngilterenin Da'kar ve Libcrya ile 
me•alelaini pderen ltaritd 

onun bu vazivdtcn i tıfade e. r= 
dcrek ir:1ali A rika başkuman_, r----------------------. 
~:~!~~sı eiı;~~l~i!~İtll ~~~~t~:ı~~ n 1 m a n u s h a r b ı· 
~ gôrmemekteuirler. __ 1 N • 
La a 1 don Mosko11a 48-7-
işçi le re bildiriyor: 

Berlln 
bildlrlgor: 

hitap et i 
nci 

Stalingradda 
durum değişmedi 

gün 

Kafkaslarda Rus mu
kavemeti kırıldı 

Almanlar Tuapse Stalingratta yeni-

f& olarak kuruld.u. Biftnei cihan 
harbinde hamiyetli bU- vatan
daş ~.sinin ilk temelini at· 
tığı Mı ceıniyet, harp ve muta. 
rekc scnel.-.rinin korkunç günle
r.inde yaşuınak inıkiıımı bula
mamıŞlı. 

1927 senesinde daha esaslı ve 
daha genıiş gayeleri tahakkuk 
ettirmek azmiyle kurulan bu 
cemıyet 1942 yıh ile beraber 
15 i..Dci çahpna senesini idrik 
etmiş buhınmaSJna rağmen ken. 
clieiııden beklenilen gayret, şef
ilat, y.ı.rdım vazifelerini hakki· 
le ya.p:unamış, o da kırt.asiyeye 
boğularak asıl hedef ve gaye. 
aiııden maalesef uzaklaşmıştır. 

İçtimai yaralarımızın merhe
mi olmak ü1..ere kurulan bu gi
bi kurumlardan beklenılen iş, 
müsbet ve faydalı olmak.ur. 
Xemll*et bunu istiyor. 

Acaba 1stanbUl Verem Müca-
(Sonu la. 4, lü. 1 de) 

Suriyeye 
Amerikan zenci 
askerleri geldi 

YaJmz. bu f aydığımız millet
l!r dt~J. hat Li. ~"raıısa gibı çok 
ıükıtek Jcültw , 11 aziye analık 
IDemleketler b bugıin a.ı keıi 
.-ıe alUnda ınlemel te ve ev· 
lidı, Alman zaferlenni temin 
için ~ıi olarak Cermen sılah 
lfabrikalanna gönderilmek isıten
tllekt.edir 'e çol~ acınacak ' ıs. 
tJrap duyulacak b r olaydıı ki, 
bı hizmet rolünü de o~ nıyaral 
'8crübeli ve maıı li bır Fı arısız 
.-evıet adamı teda.rık etmek ka· 

"Frans&nm selAmeti, 
Almanyaya biran evvel 

gitmenize bağlıdır. limanına biraz den bazı evler Beın, 20 <A.A.> - Amcri-
Vişi 20 (A.A.) - Bu akşam ki t lar t d•ıd· ka.n k:ı.taları ile mühim sayıda 

wı oabilmi§ti.r. 
radyoda Ifransız işcılerine hi _ ya 81 J zap e I I Amerikan uçuklan Surıyeye 
tap eden Lava! bilhassa şunları Mookova1 20 CA.A.) - Alınan Bert.in, 20 ( A.A.) - Alman gelmişlerdir. Bunların arasında 

Lbryada.ki siyahilerin hürri
tıatini bab"s mevzuu edenler Av. ...,..,m ti göbeğinde ve hiç mu· 
~ye kan.,nanuş ve karış.
e.k tasavvurunu biJe besleme
"IİI. batti. değil bu muharebe, 
ilamdan eV\·elkınde de kıpırda
...,, k'" ücük demokrat bir 
~~lan İsviçreyi bile kö
lf.Sinde rahat bırakmak iste.nU
~lar. Binbır 'bahnne ile gaze· 
ticr:iınin lisan ve fik!ir serbest
tiibıe engel olmak istiyorlar. 
._vrupeda muharebe ~da 
lraı9tt,Jmiş olan lsv~. lsv:ıçre gu· 
bi. üd memleketin hürriyeti de 
ancak Nazizmi mothet.meğc ve 

ln · desi rdulan ""'" '-·----'--Jı· _,... kıt.alan ~ dünya boks söylemiştir: tanklarının ,.e A ıan pıya · o UG9 .a.uııNuıu&u guun --..-
- Bır ~ ay CV\ "'l sizden nm hücwnla.ı1 Kızılordunun tebEii: p.m.Jiyoo.u Joe Louia de buhın-

A~MYQa ~~p ~~manıu=~~~~(k~nu~h;·~·~q;·~·.h~)~~~~~(~~="=v~~=·z•=•=u=.='~~~l~=m=~~~~~-~~~~~~~~ 
istedığim zaman bu sözlerimin 
aranızdan bir ka~ırun hissiya _ 
Una dokunup dokunmadığını 

(&onu Sa. a su 4 te) 

düşünmem~im. Ben yalnız 
memleketimizin yüksek menfa. 
atini diışünüyordum. Bizi har • 
be başkaları sevketti. Şımdi bu 
harbin ve bu günkü felaketimi 

1 
z1n müsebbibi olanlar memle • 
ketimizin selametini temin ede_ 
cek olan ve tarafımı1.dan ta.k·p 
edılen bu yegane siyasetı ten -
kid etmektedirler. Halbuki bi . 

(Sonu Sa. 8 SU. 2 de) 

SON DAKiKA 
'-ıvvvv.~,..,.._~-VVVV"""'""',..,..,.~ 

--=::==BAD\'0 iLB==--
General de Gaulle'Un Lavalin nutkuna cevabı * Londra, 20 (Radyo) - Hür Franmzlar liderı General 

Dögoı ba gece Londra radyos~~da. bir nutuk eöy~~ıgtir. 
, Alm:ınlann son askerlennı sılfuılandırmak ıçın Fı .an~ . a: 
tnelesine ihtıyaçlan olduğunu söyliyen general, Fransız ışçılennı 
Almanyaya gıtmemeğe ıeşvik etmiştir... . . . . .. 

Hür Fransızlar Lideri nutk~nu şu .sozle.rl~ bıtınnıştir: tba • 
illet, yani Vışi, bugi.ınlerde cebır ve şıddetını. arttırdı. ~s_a~ 
~ kuvvetlerinden ayırmak isteyen sefıller şunu bilmelidır 
~; kabili taksim olmıyan bir teY taksim edilemez." 

Ha1atistanda ltalyanlar mOşklll durumda .. * Londra, 20 (Radyo) - Hırvatistandan gelen 80ll ha~
lere göre General Kihailoviç kumandasındaki Yugoslav çetelen_ 
ıle İtalyanlar arasındaki mücadele bir harp ~i _almalruı.dır. 
~a bugünkü halde Hırva.tistanda 250 bin Jtieılik bir ordu mu. 
hafua etmek mecburiyetindedir. Belgrad - Triyeste tren :battı~ 
eııı illemtli ıönde 150 ltaıyuı &lkeriu ..ı 4111akt&Qır, 

Maaş sahibi obnı :anlara ektm!iE pahalı verilecek: 

- Haainn• Jal nlS!lflA'- ... ınr 1 
- Yoi nlMaıa. 
- a,,,t,. ..... 0.,'"61~ ...... , ...... , 

Varidat Masarif 

Bankalar ve mu~at 
tane \e teberrünt 
Azn aidatı 

Balo •;e musamere 
Rozet ha ıl tı 

M eteni telir 

Hım ;ı:e edılcn fakir 
veremliler 
Belediye :yardımı 

Tahsil olunacak 
maUubat 
Puı basıltıtı 

Emvali Gayri.nıe·nkule 

iradı 

1941 )Ilı 
Tah kkuku 

Lira Kış 

1779 50 
10613 80 

197 

14075 

540 76 

1 8i' 30 

3 o 

o 
o 

40216 
9a1 

83 

18 

Sıınatoryomdsn alınacak 3000 

Yekfin 76531 37 

Mcrkezın ıd rl 

ve s. nntoryom in nat 
m rafl rı 

YekOn 

UHl 

91 () 

34 7 
4 

Of 
l 

~ .. 

62681 

tH 

o~ 

Para bahsinde hassasiyet niçin? 
~~~~~~~ .. ~~~~~~~ 

Herkes enflasyondan vebadan kaçar 
gibi kaçıyor. Tayyareden ve mitral· 

yöz önünden kaçmasından daha 
hızla bu afetin yolundan çekiliyor 

Yazan: Ord. Pro/. H. ŞBlırlJ Baban 
--------------------------------------------
Geçen büyük harp aonraaının r-: 

acı tecriibelerim tatmış olan bu 1 r-----------.... 
nesil ibizznt savaşa tekrar atıl. ~ k 1 1 ı 

ğ~~ald~yo;~~ıtı:;. ve er nası evzı 
daha dü.şmeımızği daha milhlın d • ı k " 

1 addecfyor. Mal canın yongası· e 1 ece ( 
dır atalar sözünü benimsiyor, 
hatta biraz da değiştiriyor. Malı 
candan ileri tutuyor. Çünkü 
cephelerde, şelürlerde ve kırlar. 
da öldürülmeğe veya öldürme
ğe razı oluyor. Fakat para mik· 
tarının r..:ızıa çoğalma.sına, yani 
aG.. , ·yıe enflasyona bir 
türlü yanaşmıyor. Bütiln mem. 
Icketler n muharebeye gırmiş 
olsun veyahut fııt.ınaııın dı ııı
da. kalmış bulunsun, baş düştin· 
celcıiııi bu en ::Uşe teşkıl edıyor. 
Herhangi lJ ı memlekette bır 
defa para çoğalmağa başladı mı 
tabıatiylt her çoğalan mata gı. 
b1 değerinde noksanlık peyda o. 
lur. Daha do~rru u esasen ço;;n· 
lan para ki'lglt olduö-una ve ka
ğıdın da zati kıymeti madl'.11i n::ı
Jc"t ıle kıyas kabul ed m yecck 
kadar nz ve hatta yok bulıındu· 
ğuna na1..aran kağıdın kıymeti 
dtismekten z yacle e~~ a fıyatı 
yükselir. Bu pahalıl.k k ı ın
da berkcsın g ç rune duııımu 
zorlnşac<.ığl i · m ınur m a la
rma. işçi Utı Uer ne, zir t 'e 
sal yı mah lab. fı · aıına 
zamlar \ p l ıcab..,decC'kt r. 

(Sonu Sa. 3 Su. 1 d~) 

Vilayetin tebliği 
1s1anbul ValillğWden u,ı,_ 

lılğ olunmuştur: 
llalkmıızm şzker lhti~su·ı· 

m tem.inde zorluk çekti~ gü
rülerek a.~daki mu,-akkat 
tedbirin alınmasına Hı.zum 
lıasal oli~1ur: 

1 - Ekmek kartuını bOl 
köşeSindeki EJ ıuı - Blrinei
Uşrin yU1smı taji.)811 ıııar
çanın ketiflip fkamt•tgi.h IDID· 

tMalanndaki bakkala ay ba
!jlna kadar w.rihnesi muka
blliııde nüfus başwo. rfİllldilik 
yarını kilo 1;1eker \-eriıooek
tir. 

2 - Bakkallar topb) acak
ln.n k:ımc parç.:ıla.mıı ald~ 
lan ~kerle mahsuplan yo:ı
JHlmak üzere c.emi)etJeri va
totdası~ le Beledi) e İktisat 
Mudürlüğüne te\di ıedeeek
lerdir. 

Tf'bliğ ahkamına B) km 
han•kt•t edoolt•r haklnnda 
l\tilli l\orwıma Klumnu hıi
kiımleri tathik f"dilttektfr. 

--~~--~--~~-_) 



u a n veri İ§ şek i a 
Vi ayetin neşe ettim te 

r 

iğ 

• 

a 
Yakaca - a ı ı la· 
mıyaniar Vilayete 

Almonlar Kaf kaa kuyularınl-. 
ele gefiririerse ••• 

lstanbul Vilayetinden tebliğ Madde: 8 - İ.stanbul Bele _ a_şvurdular 
edilmiştir. diyesi hududu haricindeki yer.ı 

-Madde: 1 - Vilayet ve Bele. lerdcn maaş alıp da !stanbulda 
An l<aradaki merasimde bulunmak için 

ört izci gidiyor 

.. A 'iman 'PmPa{;Utlds N91J1!ı 
ft (Jöfia'ls'e gÖ"'ı ~ 

) o )iyeook kSY: 
iye, kendi merkez teşkilA.tı :ıne oturan mütekait, t;.> tam ve era.. Kömür tevzi ımUessesesi ta • 
ur ve miıstahdemlerinin ade • mil bu vaziyetlerini ııa.hiye mü r.afındwı tevziat ışinde halka 

dini bir tezkere ile 'Belediye 1k.. ôürHiklerine ve iaşe bürolarına -gösterilen müşkülatı -yazmıştık. 
şehrimiden üçyüz sek n 

ti t "''"dU · tin bildirecek ..mür™tla nlacakları beunn _ Haftalarca evvel vesikalarını al Ankara (Hususi) - Cumhu.. 
sa füU nye e nameleri doldurduktan ;;;ra malarına ve paralnrını yatırmış riyet onümiizdeki 29 Birinciteş_ 

memur adedine göre alaca.klan ""ı"nde 19 uncu yacıına basacak _ 
beyannameleri aı·t oldug.7" ı:m nahiye müdürlüklerine ve na . bulunmalarına. rağmen kömür _ .. ""U 

....... '!!t- - tır. Bu ikutlu ,..;""il, ro.. ...... ı..un·yc_ 
er --...:"-'""- ............ ur·1-- tev hiye müdürlerı olımyan "'erler_ lerJitl alamıyan kimseler niha . 6~ vUllllı 

.z. edec.u.&ıı.4ektir·.ı.ı.t: ~ ~ .u.ı.uı. de belediyeye tasaık enı:ecek . yet vilayete müracaatla şika _ tin azamet •e kudretile müte • 
1 

• !erdir. yette bulwınıuşlardır. Bunun nasip bir şekilde tcs'id edebil_ 
d:adde: 2 - Belediye htü:1u.. · il" d'" k r· eti mek ı'rı"n şı·mdı"den hazırlıklara 

hil · :kaza1 da Ellerı' d ik' ı ı üzerine vı ayet un ey ıy ııı: du d n ar y _ n e vcsa ı o mıyan ar ..,_ 'h.,.,1 __ , 1..,.. • .,tır. Bu n ...... da .~ 

dn..ın.ı;...,,..d da alclıkla ..... 1.ı-- ıKtisat Vekfiletine bildirmiş ve "-ü1u.u.ı~ a.4"" b~"'-mokn:mla.r -Malmü uı' & ........ en maaş n emv...uuwı nra. beneler yapılan""""--sım· ve ha. 
-ı.. B led" uhas be · · tl · · t "k tti' ckl bir türlü başanlamıyan bu işin .., .ı..u~ .... eyu.uut e ıye m e sın. zıye er.mı evsı e rec er z.ırlıklnrın bu sene daha b<>cıka 

·· al ılarl k b tl k ı · · k y l yoluna konulması i~in tedbir a. "'""' den ~ ve ucret aı a en ve u sure e arne crını a • ' 'c .d"' ·a yüksek bı"r halde kut _ ~- 1· ı kl d 1--· 1.ı--dı lınmasını isteroistir. Vekfıletin ..... ·ıerine merbut bulunan te§kL "1JAAaID 1 ar an 8.M&.W"ta{u...ı r. ı .......... ınasına çalışılacaktır. 
h 1 · havaların so0udu;-~nu 'Jlazan ·• 

tındaki memur ve müsta _ Madde: 19 - Subey n:ı elerm. 1 , . . b" 1 Bu mA'·satın bu" yu""k ehı'rler 
ı dikk.ttc a araı\ ışın r an evveı u.J\ 

demlerinin yekununu bir tez _ den bulunup ta stanbul bele _ h 11. 1 - ·- ı.-. . Jc" ·ı::ab lnr ve J•o"'ylere varıncaya 
ed İk · .,..,. .. a·· a· h d d d h·ı· d k a ıne ça 1şacag1 t"4Ulluın cdıl _ <>+ • ere ile Bel iye tisat-.ru.u u_ ıyesi u u u -ı. ı ın e ı a - mektedir. .kn.cl1!r her tnrafta hummalı bir 

:riyetine bildireceklerdir. met edenlerden aile ıeıslcrinin faaliyet go;ı.e çıırpmaktadır. Me 
Madde: 3 - Evkııf, Elektrik, kıt'alıırı .belediye hududu dahi_ Memurlara 1iömiir trvziioo <r~·ın bılbassa Aınkar.a.da pek 

'!'ramvay, Sular, Liman. Güm.I fli?~e bulunanlar beyanmı.mcle. baqlandı , ımıazzam olacaktır. Her sene ol 
riik, Denizyolları, Liseler, pos_ rını ~t'n!an ko:nutanmdan, aı. 'Mah!!Ukat Dfisinin resmi mü. duğu gibi bu sene de yurdun 

birer çelenk koyacaklardır. 
Resmi müesseselerin yanın • 

da, ihuswn müesseseler de şim_ 
diden bayram geceleri. yapa _ 
oaklan büyük tenvirat ·çın icap 
eden hazırlık.lan Jıemen hemen 
ikmal etmişlerdir. 

. rut'karada oldtiğu gibi şehri.. 
mizde de Cumhuriyet Bayra. 
mının pm:lak bir şekilde kut _ 
lanması için hazırlıklar bo,..<:ıla • 
mıştır. Bu sene de yapılacak 
remnigeddc ask rl kıt'a! rdan 
başka büti:n ınelttepler tam kad 
rola.rile iştiTak edecekler ve bu 
aradn itfaiye, polis, esnaf te • 
şekkülleri de yerlerini a.laca.k • 
lardır. Gece tenvirat için mües. 
seseler ve evler 11zcrlcrine dil • 

<naklan ede etmişür, ki iti'. 
bulllan hazmetaırelde m~gul'" 
trdr. . .. ~ D)(J50" 

29 Te.,.cnnievvelda bir çok ye_ J~.r-~ID r... 
ni eserlerin açılLS törenleri ya. ..., lmhmyaoaktır. Bir de ~tıI 

tla . TOi 'llU5elebi \'81"; 1tafk J'l""'': 
p caktır. !3u ~ V~ Mil bü:\iik l>Ctrol kuyut ıdn el 
cadele Cemiyetinin muhtelif yer ~ ca 7JUllall :AJ.ıiı lclıİ" 
lerde açacağı dispanserler gibi dü • ~ 
hayırlı işler de vardır. Gene ay ' ~ nm.a ey ' 
ni cemiyet t.ara.fından Erenköy ~~ekür ki J\lm • • 
Sanatoryo~una illi.ve edilQn EO stoldar.mdnn ' fade a~i)Ol'· I 
yatn:kl.ık. bır pavyonun dn. çılış lfalbu1.; 22 Haziran lfH ılff 
merasmıı yapılacaktır. ''ani Ruı;' a'"" 1 ·· . e\\el 

·' .1 " ·' .a 1 :liJ1 
. Ankarada yapılacak mera. miıhinı I;, r Al ı rh ıh 

simde buluıunak üzere İstanbul ~ltsclıc Allgeınt!·ur :ı ııuul! ... 
okullarının izoilik tcşkillı.tı bu. da ,ş(>yitıı ynzı_yordu: 
lunan 8 mektepten 384 jzci 23 ''Almanya:ııın 7ıaW 11ııih•rıl~ 
Birinciteşrin Cuma giinil Anka_ 'llıilctar 'a m.- madde fütiymtflı.11 
radn bulunmak üzere yarın Ka oor(lır. Fakat 'bıl 8iolilaı old 'ı
bataş lisesi...müdürü Nuri Onu. ğu g ' l>i mıihtıf.asa ed bil:» "'1 

rün başkanlığında Animra}a. bım.arı a1ttınabi1.nıek · o~ 
hareket edeceklerdir. fülu1uıt m 9cnişl..etmd• ~b' ta telgraf ve emsali ga?.eteler. , le reıslerı bcJeaıye hududu ha. ess ler-e yapmakta idu<!tı 0 _ her köşesinden -mektepli izci • 

d.e Han olunan resmi ı:müessese. ncinde olan il 'er bey nname. dun ıve kömür tevzi • upnin bit ler Arikarl,l.ya gidece1der, Bay 
lerle İstanbul Belediye hududu lcrini Merkez 'Komutanhğınd::m mek üzere bulunduğunu yaz _ ramdan bir .gün evvel Ebedi .Şef 
dahilindeki tookilatında çalısan tasdik ettirecek \'e karneledni mıstık. Evvelki gfuı :miles.scseJe_ Ata.türkün ;mezarı başında ih _ 
ve bu karardan istifude hakkı. ikamet ettikleri kaza kayma - r in ihtıyaçları tamamile karşı • tiram me~ 'mi yapacaklar ve 
u haiz olan memur ve~ - krunlıklarından a.cakb.r. lanmı: :olduğundan .dünden iti _ 
ctıhdem.lcrinin ~edini .. b!; .cet.. Madde: 1~ - ~Jcmur olup .ta. barc:n ~cmurl ra t v.zin.ta baş_ 

şen va.zffeleri tam yapabilmek Şehrimizde yapılacnk törene 
irin tertibat almaktadırlar. Bu de loz ve erkek 2000 talebenin 
maksatla ya.kında Vilayette bir iştir.aki için icap eden tedlrlıl r I 
toplantı yapılacaktır. alınmaktadır. 

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

1-iyetınd dil'. Bu bizim · 11 '/UJ 
11atı _bt,. -ınc86lcdiı . Zaten bıı i~ 
y a{i zanıı ctlcdir kı A. o x:ç , 
Sclaniğc kadar yit ·ü.du,lı•. A1Jl'Cı; 
b · € ycılnız Aımtpa '!lctm . R. il 
yadan !J ' ~, bol bir mı ctt iS. 
ti ade e tmem.iz /a"'ımd , . Bı' 
gü.;ıhi JuıJ.dc fok-ha mı '>ll ba 

el hnlındc n>tisat Mudunyeti_ tn.5rada vazıfe goron ·ve fa.kat lanmı tır 
r 

EJ bildirecekler ve beyanname. aileleri lstanbulda bulunanlar ı' M Fj i ·ha 1 d k 
Jerini alacaklardır. bu VJlZİyctlerini zabıtaya ıtev emur arın 1 yaç ~rı a. ar 

Madde: 4 - Alf kadar daire sile ettirdikten sonra memur\ şılandıktan sonra hıllk tev.zıa -
ıüa a deleri 

fiyatları .. meliyor ı 
ıunrıa 1: .... nrundu.yı:: ve fr ı yıı 

d<"n sfol;lartmıukı 1lası7 oıatt 

U ler d +.~•--t Mü .karnesinden istifad €',deeckler tına başlanacaktır. 
e m csSQSO e ...&.Kwscı. .. Of· · l · ht l"f t düriyetinden .aldırtaca.klal'l be _ dir. Karnelerini oturdukları ye_ . ıs n şe ınn mu e ı sem -; 

-~--,.._~-- I 

l><.ııt1ııiju 'llC 1/'1]1\p . ıcıpam1~ d.ol 
tl 11 ,, corzzz lü:ı:nndu." 

annameleri şube müdürleri va_ rin kaymakamlıklarından ala • ı lcnnde. bulu~aıı dppol~nndalu 
ııtasile memurlara te'.:zi ede - cs.ktır. o_du.~ı c~elerı ~n~dutt~ı. Mcse 

cektir. la Usl~üdnr cıhetindekı ~~po _ 
Madd. 5 _ Memur ve müs. Jaroa yalnız kestane ve guıgen 

·r,aenbire meydana çı an 
:e 1. bı~ak1ı bir a3.am, rır.krı

d aş l u. r ı n ı kaçırdıkfan 
sonra kaptanı boğazladı 

h 1·ın it"l..'"J!lt(;ı!!mıtn i ri ıo;iit' 
dtl•W · ıti~ at ve stoli r u'ÇU1'
larinli Vf" '° satu-l r \::ı:tıldıkWJJ' 
paniuk e Jın..ı;sateıı :İ•• ~ to1'
;\ i l ·r Jnı k ,.\:ılihuı ri j\I· 
m ... mr.m eli hu mu d I"(' aıt tahdeml

. ı..~· ı · iiol.. odunu mevcuttur. Buna inUka . 
er ~yannan;ı.e. erı bil Xasımpaşadaki depoda ıme"b. 

urduktan sonra amınne sıhha. . mülünı ~ir cayı h J.,"'f'!.mı j!;.tir· 'tini tasdik ettirecektir. Bu tas. zul mı~ rda m odunu war _ 
·k d be anname dır. Of ıs es tane ıoduntınun ge • sem bB,f?lı gıda madd le_ 

Ti fiyatları günden gUne 
yükselmekte devam etmek _ 
tediı·. ~alitm olduğu üzere 
zeytiny. m ;ve pırinç beyan _ 
.namey~ taoi tuhılduğunaan 
bu maddeleı in sırt1şı pek az 
olmaktadır. l'iynsa biı· kaç 
gündiir dul'gundur. 

li t~ . aı fk~ . hir lıtl• 

•: , a.' ö c~ .ele~ ge<·· iklı•ti di sıras:n a . . Y - kisini yedi liradan 'Satmakta 
de azdıgı aılesı fradı • dı · 
mn nfifus ciizdanına. dn kendi r. , ___ .. 
mırıne (memunuı kar . Vilayet baytar müdür-

ııesi verilmiştir.) kaydıle mü . lüğü aygır depola. 
ürletcrek beyannameyi te.slim eni 1etiyor 

edecektir. Ve mukabılinde ek • 
mek karnelerini ...alacaktır. 

Karneler İktisat Müdiirlüğün 
<ien kaymakamlara şimdiden 
veril k ve her hane için veril_ 
mesi ıazım gelen karneler l.ha • 
..zırlanmış olacaktlr. 

Mahallfı.tta umumi karne tev _ 
:zıatı s:rrunndn mahalle irlik _ 
leri nüfus tezkerelerini kontrol 
ed rek karne tevzi edeceğine 
göre memur kanı si filnnlara 
bittabi umumi karne verilmiye_ 
eektir. 

fodde : i6 - füt.ekait, eytam 
ve eramil olduraca.kları be _ 
yannameleri maaş ~dıkl~n 
\.Malmüdürlüklerine tevsik ettır. 

ilden sonra .:karneJer'ni ikamet 
eyledikleri mahal kaymakam . 
klarından lacaklnrdır. 
Madde: 7 - 1sta.nbula t... ı . 

sil için gelip de ailesi ba.cıka yer 
de ikamet eden ve c.knra.Tdan ·s_ 
tifadc eyry emur ve müte. 
kait, eytam eramil çocukla. 
rından mektepte leyli olanlar 
mektep lbirli winden gelecek lis. 
wye göre sabıkı mi ıllü ka)' . 
makambkça kıtm rerı verilecek 
tir. 

Memur ocu:';u olup ta mek -
teni r chari d v m edenler 
de · m ettikleri mektep mü_ 
dür'il'.lcrinden bu vuzrye!tlerini 
tc.vsık eder mıthivctte g tire • 
cekleri vesikalarla karnelerini 
tebail ettireceklermr. 

ltitanbUl ve civarı kazalar.ma 
ğlı köylerde bazı sari hayvan 

hastalıkları vak'alanna tesa Uf 
edilmiştir. Bu sahada icap eden 
tedbirleri .almak üzere VJlayet 
baytarlarnndan 2 zat dün hare_ 
.ket etmişlerdir. Bunlar alo 
va, Şile, Kartal, Çatalca, S liv _ 
ri, Eyüp vesair kazaların her 
köyünde tetk klcr yn-pacaklnr 
ve bu tetkiklcıi sırasında hay _ 
va.n sağlığı ve hayvan korun _ 
ması mevzuu üz.eriııde konfe • 
rans!ar vercceklcrdır. 

Diğer tar.aftan, Sult.unahmet. 
te bulunan aygır deposundaki 
Jıavvan kudrolU!nu arttıımak 
roaksadile vilayet baytar ınli • 
diirliiğU bu iş için ldarei Husu . 
siye bütçesinden ayrılan tah _ 
sisaUa Ziraat Vekaleti har.ala . 
Tından daha 4 saf.kan Arap ay. 
gın mübayaa ederek kadro mcv 
cudunu bu surelle 3.5 e çıkar • 
mıştır. 

~yrıca -Vilayet Baytar 1ü _ 
.dürlüğü Silivri e ,bulunan boğa 
deposu a,şım istasyonunu ve Ça 
tal<:< daki sıfat tstasyonu bina. 
larını te\ i etmeğe karar ver . 
miş ve bu maksatla yırptlao ek. 
siltmenin diln ımiitealıhıtlcre i . 
halesi yapılmı~tır. 

Her ıki binanın ihal i 14,500 
liray,a yapılmıştır. 

er f e 2Une ya-
n n sl na ak 

o aaa 18D 
liraya bir .uval 
ıek-er s tı ;yor 
Şeker ";ı;irketi Umımı .Müdü _ 

rü şehrin şeker iı;ıini halletmek 
ve ilıtiy~ ni betinde er ceL 
blııi temine c 1ı nıak ma.ksadi _ 
Je ldün ~ a-raya gitm»Jtir. IDün 
Eskillclrirdeıı :üç yüz 'ton dil.ha 
şeker "gelmiştir. Gelen bu §eker 
ler de B kk Uar Cemiyeti ta.Ta. 
fmd n b kk Hara tevzi edilecek 
ve vilayetQe vo.pxlan tebliğ mu. 
cibincc yarın t vzıata b:ışlıı.na • 
caktır. D~er taraftan da kara. 
borsa.da cu:valı yiiz ,seksen Ura. 
ya · 1 er iılmakta olduğu da 
alfı.kadnı 1 rca haber alınmıştır. 
Bu gibiler hakkında iddetle ta_ 
kibat yapılac ktır. 

'A ana-da ekmek 

u ' A.Uann (Hu siJ - Buğday 
piyasasının serbest bırakılması 
Uzerine şelrrimızde ekmek fi _ 
yatları alabıluiğine artmıştır. 
600 grambk oekm k ancak ıkırk 
kuruşa nlınabılmektedir. 

i{aamıp da evvelki gece mu 
hitindc ol ukqa. paralı .twunmı~ 
bir kaptan öldürülmüştür. Mak_ 
tulün .adı salihtir. Hadise şu _ 
dur: 

~alıh kaptan evvelki akşam 
yanına .S al'kc.daşmı alara'k Be. 
yoğluna çıkmı ve orada Viya _ 
na birahane.sine girerek arka. _ 
daşlarile beraber geç vakte ka. 
dar ıicip eğlendikten nra evi_ 
ne dönmek üzere dışarı çılmıış_ 
tır. &ı.lih Jc p n ve !1.ka.daşlan 
Kasımpasada ~rmen arka..cn 
den ilen mahalle gelince birden. 
bire bir mütecavizle karşılaş _ 
mışl ı ılır. Elinde kocaman bir 
anıa:vud bıcai!ı bulunan atil 
hemen ·a;ptnnın Uzerine alıbnış 
ve .bıçağı 1'RStgele zava.11ıya sap 

• • 

ia.mıştır. Bu imi taaYTUZ üzerine 
Salih kaptanın arkadaşları şa _ 
şırrruş ve kaçmıalardır. 

Vaktin .çok geç olmasIJve ayni 
zama:nda kaptanın cln adama.kıl_ 
lı sarhoş bulwıması .katilin "şL 
11i kolaylaştı~~ ;ve zavallı; 10 
dakika iç.inde ölü\•Crmiştir. 

Vak'adan kısa bir müdd t 
;,90ı;u:a ..haberdar edilen za blta 
yaptığı ince bir tahkikatı müte_ 
ııkıp katili ya'kalamağa muv.aL 
fak olmuştur. Katil Kasımpaşa. 
da oturan Ali Rıza isminde bir 
çuvalcıdır. \Tak'aya nıüddeiu • 
mumi muavinlerinden Orhan f 
Tığrak el koymu§tur. Adliye 
doktoru cesedin defnine ruhsat 
:veımiştir. 

Dün yarım ve bir asidli 
zeytinyağ'lar toptan 200 205. 
pirınc 1 0. 185 kuru!ja saul _ 
mıştır. 

Tı a:bzon yağı 395 _ 400 ku . 
rnsa kadar yüksetm"ştir. Ur 
fn ynğı piyasada bulunma_ 
mal~la beraber el albnda:n 
550 ·uruşa kadar satılmak_ 
tadır. l>i,::er un aftan y .. ·ni 
m<i.bsul .alınmnsmn :rağmen 
fa.~ılya fiyatları h r glin bir 
miktffr yükselmektedir. Diin 
iyi cins fasu lye toptan 7 #80 
perakende 90 95 kuruş.'l ka_ 
dar satılmıştır. o 1 

v u 
yaş 

u m 
Ayrıca zcvtiuyağı fıyatla. 

rmın yükselmesi dohıyu; le 
sabun fisatıaı·ı da yiikscl • 
mclctc devam etmektcdıı·. 
Dün iyi cins klıkulu sabun 
110, kokusuz 105 kunışcı sa_ 
tılmı. tır. -i\:dl~yeye garip, arip olduğu 

kadar da enteresan bir dava in. 
ti.kal etmı. tir. Bu davanın esası 
udur: 
Şikayetei .33 y.aşlannda Hati 

ce isminde bir kadındır. Hatice 
iddiaı:oına nazaran yanlarında 
bulunan ailenin 12 y~lannd.aki 
oğlu tarafından iğfal edildiğini 
ve şimdi ne 7 aylık hamile kal. 
dığını bildiı iyor ve kendi.sinin 
çocuk tanıfından evlenmek va. 

dile a.ldatıldığmı ileri sürerek ... .,.. __________ _, 

hamile kaldıktan sonra çocllo<Tıuı ------------
da ;kendisini almaktan sarfına 
zar ettiğini iddia etmektedir. · 

Bu iddiaya .nazaran suçlu 
G mr ·ırıerden 
karılmıyan m mevkiinde bulunan çocuk, he _ 

nüz reşid ıbulunmadığıntian hli_ 
<lise cidden meraklı bir hukuki 
vaziyet arzetmektedir. Diğer ta Satllmak üzere iken sair.ip· 
raftan yapılan ..muayenede (le leri tarahndan cekildi 
hakikaten kadının '7 ıayhk hami. • .. .. • 
l ıd - ··..:ı1 .. t·· Gurorüklerdt> bulunan malla e o ugu goı u muş ur. b. 

1 
. -

byJ.:op rı 1 ku.\ ııları ·r ıı~ı: 
r.ıhp haliııdt• idi '\'t' zatt 
\'atlLrı n 'ıf km· l n 
· ır. Daha ,.iıiihim~· bir 
olıı.ı Grozoi'~ lıa.it 1 mbeJ1 
hiicum edi~.;rlar w Ütıkii ı· 
urnıı habnıl •ri l\afka~ da otM· 
fr:.ı hir Jm urlu Jiar d.~Wdnrr111 

hilt iriyortlu. 
Ak~• ilıt!nuili elf' alını: J\~ 

maııhır lkrmı kış basnıaili n, yn· 
Jıu t bu · L"i • • ude D ki'n e • dnl' 
) üriimiis, 'hiıtün 'liatfkas ~trot· 
ler!ni - ki enedP 28 'nilmn toi' 
'ı·ri,\"or - ele 'CÇİ:mıh. oisu tıır· 
Ilritn.ı)·nlılu.rla birlikte Ru tar 
d t şiiYil' ~iiyliiyorlar: 

- Uiır. 1.111 JH'trol .kuymıldnrt 1 

t.n) he<k·r~el• dü muınhrınıız d1' 

c•lı• ;."l'~rcmi) ~Ultml r. . 
R ı lann talıriı>foki lıüm~rı~rı 

mr~ ;,laııihuhr. Yti7. hiul~.m· nıi· 
ı llbll olmı "ielıirleri bir m-;; ~ ı~· 
nı haHn • ~etjr:rnekt~ tere~J(liıt 
n1 nı ·) otta r \' ı.etrol attu-lı\larııı• 
' ;ıın •. ·nnleıwyl·, tutu r:nıayil
kıı;\ utan bi r1erce t .lıık ·men· 
tolu1·la do1dumıava hs:;ı.ır olduk· 
hırı umhakkakh;. Get:'lt lmrptı 
Ifome!ı 'illl)"\ıları tiiluijı Hnıi • 
f1 'l!mt Alm ııı1ar uu··..ıh ı ıı t • 
ııl:ırı nltı u\· la, baziları ·r 'ıl· 
ili!. twnir oİunnnıt-.'hı. $u ~r~r. 
t mu· kudreti J..-nUar t ı p \ -
ıtaJ:ırı 'l ~'JOk brlı'.lı lo.ı~U j· 

ci ı Alm:u lar.u.1 ,·1n • o J\adar 7'..n· 
~ı:ın•ı nııılat:nç Ölacii'klumıı t.oh
min •bSli'r~z. i'ukat bu wnııı· 
na, ltıı">yada ~ıxı uzun, ıronsttt. 
motör nıôhara.elefi '\ U:r.ündf'O 
JJir Jt:t \ i e;ıi:ınis olneaiı mııtı.ık· 
im!, ol:ııı <::1olda.r mü~'lde rı•l*"' 
ePk mi? 

rın ır an evve çemlnwsı hu _ 
.-------------------------------------------..,.--.,.---------------·- susunda Tic·ıret \"ekfllctınin 'Y<! 

Jalhulci h"ürsı ta:raf lııı~ii1t 
hii1a 'ifünyn ııetrol istth Unhı 
• tizdc dol< an itçiiflf.' <>ı h 0 ptir ,e 
ıwtrolt• iuırl.rin k mı i .ni '(•ril· 
mi..,fü•. 

- Buyurun S v a hanım 
öyle otuı un, tle'di. 
Hayr t içinde korka orka 

~terdiği y re "lişt.im. Gözle _ 
rimi ondan ayıramıyordum. 

ir gtin evvelki m eleden 
sonra bugünkü yersiz ve mü _ 
balagalı nezaket! inanılır g:bi 
değil .. ''Benimle alay ediyor 
şimdi pasaportumu elime ve _ 
recck" diyordum. 

- Geldiğinizden beı ı dü 
rüst:ıüğünüzü, calışkan.lıgınızı 
hep takdir ediyoruz. Bır yan_ 
lışlık olmuş. Sizin maa~ınıza 

ı zam yap1lmnm1ş. Dün patron 
! da aylık emellerini tetkik e. 
; derken bunu gardüler. Sizin 
aylığınıza da zam yapılınasmı 
ve bu ayın eksık verilen mık_ 
tarının hemen tediye edilme _ 
sıni emir buyurdular. 

Yirmi be.1 lira aylığımı kır. 
l·a dolduran on beş lirayı clL 
me tutuşturdu. Makbuzu ·mza. 
ladım. Hayretten hiç bir şey 
söyleıneğc lktidanm yoktu. 

, Maaşımın :rrtmasmdan ziya. 
• de müdürün vaziyeti hayreti • 
1 mi mucip oluyordu. Bir gün a. 
• ra ile bir insanda bu kadar te. 
, zad olur ı:ıcy dcğ'ıl.. Herhalde 

patron biltün sertliğine ra.ğ _ 
men insa.flı bir adamdı. Hiç 
sebepsiz böyle bır haksızlığa 

, rn.1.ı olmamı~tı. Bu aptalı dn e 
' pey pişman etmışti. 

- Rica ederim Sovda ha • 
nım. dünkü asabi halimi W"'
tunuz. Pek sinirlı itiim. Karşı_ 
rft, kim cık aksileniyor _ 
du .:n. K ısurumn bakmayın .. 

ev A 
- Estnğfunıllah, dedim. Çı 

kıyordum. 
- Affedersiniz Sevda ha _ 

nım, patrona bir toşekktir et. 
seniz.. Sakın gücenmeyiniz .. 
Biu.at işiniılc alaka.dar oldu _ 
ğu içın yn.ni .. Bu, şey . Yani 
bir tavsiye 

- Hay bay efendim tnbii, 
dedim. Hemen patronun oda • 
sına yollandım. Kapıyı \'lll"a _ 
cağım sırada yine kendiliğin • 
den açıldı. Ayni a.clam görün. 
dli : 

- Yine siz misiniz küçük 
hanım? Btu;ü:n ne istiyorsunuz 
bakalım? 

- Çok oldun ma demek ıis_ 
tiyorsunuz? Patronu görece _ 
,ğim. 

- Göremezsiniz. 
-Neden? 
- Mc.'jglll de ondan.. 
-·Bu patron hiç bir z.amruı 

kimseyi kabul etmez mi! Söy_ 
ledikleri kadar varmış. Ne ınem 

• rud adam bu? 
Bird~bire kendini tutamı _ 

yarak güldü. Gayri ihtiyari bir 
gülü.~tü blL. sonra yine gülme_ 
sini yenmeğe muvaffak olamı_ 
yarak P.'()zlerile ka1nyı işaret 
etti. "Hişt" diye parmağını 
ağzina göWrdü ve beni kolla _ 
rımdan tutup biraz umğa çe • 
kerek: 

- Söyleyiniz bakn.ı ne is. 

tiyorsunuz d dı. 
- Yine mı siz beni sinir • 

lcndireceksiuız kiitip efendi? 
Katip efendi sözü.nü tezyif 

için söylemiştım. Fakat benim 
sinirim onun o kadar hoşuna 
gidiyordu ki bu söze uzun u _ 
zun güldü : 

- Sen bir şeyian küçi.ik kız.. 
sın. Hem çok §irınsin, hem çok 
güzelsin! dedi. 

Ne yapacağımı şaşırdım Sev_ 
da. Gözlerime ~ doldu. Sura 
tına: 

- Küstah, iye ibağırdıDL 
Bunların hiç birine kızmıyor. 
Adeta onu eğlendiriyor. 'Bil _ 
tsen u .adama ne kızıyor.um. 
Bütün yapbğım hakaretlere 
'gfilüyor.. Amma bu gülüş.de 
bir yüzsüzlük yok adeta be -
nimle al y ediyor .. Ne biçim 
şey Sevda? 

Dönüp yiirüyecektim. Tek _ 
rar ko1la.rımdan tuttu beni tüy 
gibi ~virdi ve ~eli, dudakla_ 
r.mıdan öptü. 

O kadar fuı1 ve beklenmedik 
bir şey ki bu .. mani olamadım. 
Kuduz :bir &kc beynime çıktı, 
iki yaI!Reöını bitilen tı.lımca lrnv 
vetirnle tokatlndım ve hırsım_ 
dan yumruklarımı sıkıp te _ 
pindim. Ağlaya ağlaya koşup 
uzaklaştım. Yine patronu da 
göremedim. Guya te.'.jekkür e_ 
decektim. Bu adam Kim bu 

• 
adam Sevda? Sıcak .nefesi du_ 
daklanmı yakıyordu. Beni i _ 
kinci göriiı:ıte öpen .bu adam 
beni ne za.nn diyor? 

10 - Şubat : 
Bugün, sokakta onu -gördüm. 

Çôk şık giyinmişti. Kıyafetin. 
de adeta ağır başlı b!r güzel -
lik göze çarpıyordu. Yanında 
yaşlı, kibar bir bey vardı. Bir 
kQşc başında durmuşlnrdı. Sev 
.cia, görsen o kadar va.kur ve 
ciddi bir Jıa n :vardı ki.. o clir _ 
ciliar, Jrüstnh adam olduğuna 
inanamadım. Karşı Jmldınmda 
durdum. Dikkatle baktım. San 
ki nazarlarım maddi bir şey _ 
miş de üzerinde durduğunu 
hissetmiş gibi bir,denbire don_ 
du. Ta!.. Uzaktan o kadar yu_ 
muşıı.k, o kadar ok§ıyarak ba_ 
kıy ordu Jci.. Gözlerinin kadife 
teması ~dizilme sıcaklık veri • 
yordu. R:ızardığımı hissettim. 
Hani bu admna kızıyordum 
S.evda ?. Yine Jnzıyorum. Am • 
'ma bu hiddet.. bilmiyorum ... 
Güzel bir şey işte .. Her za _ 
man beni kızdırsın ben de her 
zaman kızayım istiyorum. Bir 
gün ""rastlnmrrm-ım .Adeta A.. 
man Sevda Yine ben f ene. 
şeyler mi düşünme~ başladım. 
Hep beni böyle fena yapan 
sensin zaten. Aynada böyle 

, ş a.n güle .. özletil' 
le "O" nu!" dediği g:ci sen heın 

§irin hem güzelsin. Yanakla _ 
:rını alev alev :yanıyordu. Bir_ 
donbire döndüm. Yürüıneğe 
başladım. Öyle hissettim ki 
hala arkamdan tatlı 'Ve yuınu_ 
şak na.zarları koşuyor. Bu ba_ 
kışta ne var Sevda? Bir b ka 
şey ur .. Bilmem .. Ben bu ka. 
dar okşayarak bakan göz gör_ 
medim. 

11 - Şubat: 
Ya7Jhanede {:alışıyordum. 

Birden kızlar masaları topla _ 
mağa ayna ve boyalan çekme. 
lere tıkmağa başladılar. Kapı 
açıldı. Elleri pantalonımun cep 
!erinde "O" girdi. Gayet hafif 
yür.üdUğü halde ayak scsinde11 
tanımıf}Lı.rdı. -Herkes ona çok 
liürmet ediyor .. Neden? P.at . 
ronun hususi katibi olduğu i. 
çin mi? Hem burada ne işi \'.ar? 
Adeta teftiş gibi bir şey bu 

Herkes gibi ben de ayağa 
kalktım. 'Bir işaretle hepimizi 
oturttu. Daima. gülümser gör. 
düğüm 1üzüne bir demir mas. 
ke geçirmiş gibi çehresi sert 
ve hareketsizdi. 
Mnsa1arın önünde birer bL 

rer durdu. Hepimiz çalışmağa 
tbaşlamışbk. Göz :ucile farke _ 
diyordum: l{arşı masada olu.. 
ra.n Güzinin bacakları, küçük 
masanın altından dizlerine ka. 
aar açılmıştı. :Düzgün, uzun 
bacaklarını teşhir ediyordu. 
"O" nun gözlerinin bir an b 
küçük masanın altına doğru 
baktığını göroüm. Niçin ora _ 
ya bakıyordu Sevda? 

(Arlaısı vu.r) 

ni bir eııll'ile gümrükleri!C' malı 
bulunan tacırlerc roalıııı <;ekme_ 
sine dair yapılan ihbar tauhın . 
den bir hafta zarfında malını 
.alm1yaı1 tacirin ithnl ettifü eş_ 
yaların Ticaret füdürliığü ta _ 
rafından saWae.ağını ya.znuş _ 
tık. Dün ,·erilen .müddetı dol 
duran bazı tacirleı in mallari 
:Mıntaka Ticaret Müdütlıi,ğıince 
salı lığa cıkar.ılmak üzere iken 
sahipleri tarafıııdan alınroı~tn . 
Ayrıca dün yine 46 ithalatçıya 
mallannı çokmelcri hususunda 
tcbliğat yapılmHjbı·. 

Parti kaza ko'!W.eleri 
yakında baf lıy.acah 

"'\ nkıa A!tnınnlnr bir um ldt'f .. 
t nhı:•ti zamandan J,,. ililrriniıı 
• l",;fade ed..,"'Cf>klerini cry l ) ip 
dura~ ot'lar. Fal at iı:rrbin do~
lliiııcii yılma ~irffikt.Mı, :hele b;r 
lnı kadar ıcbha nzarnru ı .-Onl6"" 
meli .iktitlan dan nınlrrunı kı1'1-
dıktan sonra :Almatıl.ırm h r ~
re~e baş '\'llnırnk zınmını cendi 
ııwnf;mtkri gibi liln tmPın~· 
f("ri: 

iz :pafflji Jm~·ootm ! 
Gibi rnr m:ı.rut alnu z ııu 'f 
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~ ıo leri tesbit edilmi~tır. 
Buna nazaran Adalar, Şil<.' 

ka.?.alan 1 lkinciteşımdc. :Yalo . 
va 5, Beyoğlu 6, Kadıköy. Ba ŞEVV .AL ilk :T'..n~. 
kırköy 8, Emin\Jni.i 9, h.artal ' Eu

1 
14, Fııtilı S rıycr 15, Beylcozı 
21, Ey~p 22, ılivri :23. Çatal • --·-ı 1 :2 
en 26, Usküdar ve Beşiktaş ka_ ÇARSAl\lBA 
zaları kongreleri 28 ikinciteş • Gün ölUc lklndı 
rin -günleri yapılncakt1r. 12.56 6.08 9.57 Eznnl 

1368 

1 inci t 

Elektrik fiyatla~ına 'Zam 7.18 12.59 15.59 Vn ati 
yapılacak AKşnm Ynı:sı Jll)Eak 

12.00 1.31 11.17 Ezani 
Elektrik fiyatlarına blr ınik_ ~0.21 rn.ı:.s 5,39 vasati 

tar claha zam yapılması düşti - .. , • .,vvvvvvv ..... ~ 
.nUlmektedir. Fakat bunun mik.. ~ O N E B ~ D E L t 
tarı hmıtiz tesbit edilmış değil_ Türkiye 
dir. ~'fcsele Vali ve Belediye RC' ı 1400 c:Kr. 
isi Doktor Lutfi r ırdrır geldık 150 -. 
ten sonra göı'Uşlilccek c.ı on:ı 400 
gi5tt: birkanna bt wl 0

" ' "' r ·ao 
• 

r.cndbl 
2700 l(r. 

1450 

!00 
• 
• 



lferkes en yoodan vebadan kaçar 
&ibi çıyor. Tayyareden ve mi•ral

YÖz önünden kaçmasından dah 
hızl bu afetin yolundan çekiliyor 

'1! u zaın ve yükseli§}er para ih. mahk:üm etmekted"r. 
n - Baş Uh :ıtı 1 incide - 1 tulmamağa gayret eyleme?.°e 

'h Yacıru arttırı:ıcağından gıtb"kçe Herkes eriflasyondan veba-
Stokholm.. 20 lA.A.) - Un'i

tedd Pres.<>: 
lv: b'r kaynaktan haber alın-alk dahn mebzul nakte el aça- dan kaçar gibi kaçıyor, tayya

~~tllr. ~azillf bu .kabaran iş- reden ve mitralyöz önünden kaç 
-m v gzını o.çan devıl doyur. masırn:lan dr..lıa hızla bu fıfct:m 
~ak 'için yeniden yeni)~" paralar yolundan çekil"yor. 1 
:;, l etmeğe ma.lıküm olacaktır. Hiıseyln Şükrü BAR \.N 

dığma ~iire, Alınan kumanda 
he,.eti arasında yapılan tasfiye. 
de 6 gcncı nl isttfa etmiş \~a 
aö?.ıden clü.~mu~tür. Bwılar ara-

b lece cehennemi -Oir yarış sında. General Fetlor von Bock, 

F b 1 · ı · General l<'ranz Haldcr ve daha ranSIZ aşve 1 1 garibi ge elkurnınyda Halder'in 

r 
makamına namzet oldubl zan-

la va I işçilere ned:ıen .. H tk:in en mahrem as-
ken muşa,.ı.:rı General Alfred 

• • Jodl va.rdll'. Mareşal Willıelm h tf a P eff I L" ·t te uz 'd ·~tınlm•şt r. Gcne-

f aıa 
------~------~---__} 

SABA& 

Hır 
te 

a eşali Millt_Şefin 
Bu gQnkO Avrupa vo 

Ya§amak hakkı 

T .... ,.: A. C. $arar.oğl' 

k"f edildi 
Bir Avusurya Arşidük'ü yu
gosl av yada ve mihver 
kuvvet/erile çarpışıyormuş 

Londra 20 (A.A.) - Yugos. yette bulunmaktadır. Bu çete _ 
lavyada Hırvatistan Başveldli nin aznlarıııdan bazıları Macar 
Paveliç'e yapılan bombalı sui - subayları ve crbaslarnlır. 
kastin neticesi, milli müdafaa __ ..;._ ____ ...:.. ____ _ 

Antakyayı şereflendirdiği 
gün coşkun tezahüratla 

kutlandı 

Fransa.nın milli silah im~ 
lathanesi olan Creu.so~ 

fabııtkaları şiddetli bil' hava bUi 
cumuna uğradı. 

Antakya, 20 (A.A.) - Wlli 'lngi]iz - Amerikan ha\'a kuv• 
Şef İnönil'nün Antakya.'ya ge- vetler.min bu Fransız fabrikası· 
li~lerinin yıldönümü olan bu· -nı bomba y~önıuruna tut.mala.-. 
günü, Antakya heyecanlı teza- rının sebebi bu fabrikalann son 
hüra.tla kutlanıı.::..c;tır. Bu müna. zamanlarda Almanlar hesabııuı 
sebctle yapılan ve vali ile şehri- faaliyette bulunmalaıı imiş. 
mime bulunan rnebuslarımızm · Bu son hava hücumu FraıIBU 
nıülki ve askeri erkan ile bii.~ topraklarına yapıla.nlarm birin' 
mekteplilerin ve ask ri lntaatın elsi olmadığı g.ıbi sonuncusu da 
hazır bulundukla.n bu toplantı- C!lacağ·n benzemiyor. Zirn lngi. 
da sövleoon nutuklarla ,...ihıün lızler~ Amerikalılar Fraruın 
önemi ve Millı Şcfıt;. karşı olan sanayii M"'illver lıesab~ a çalıs· 
bağlılık belirtilmiştir. tıkça bu faaliyeti baltalamak i~ 

lanıış bulunacaktır. Bu seyir 
t ren harpten sonra :A 1man~ a 
" Fransa.da - en buyük iki 
llıellJ.leketi misal olarak alınış 
<ılınak için zikredilebilir - ta
lna.nt!yle tahakkuk etti .A 1man 
~kı Guyya kuyusuna yuv r
~- r gibi düştü. lstasyondan o. 
'-Cle kadar bir tal i bedcli m:ı
Yon markı geçti. Yemek pa.ra
~ı. ev kirumm ödemek ıçfm 
:uksek r :yaziyerırm fıek~.ı ra. 

l ru.I Maks:mli:ı.'1 von We"clıs'in, 
- Daş tarafı 1 ınc de - Stalingrad'da k.ımanJa ttmek- ı 

zim için mümkün olan en mü _ ~ ol~u ~ .. byl~n ver ise de bü-
. . ttm Kafkasva ıG n kumandanm 

nazırı ve muhalefet partisi şefi ~ 

Ma:eşa1 K~at~rnik'in tevkifile Ankara Haber'erı· 
netıcclcnmıştır. ~ ' 
Mar~al, hava alanında kendi 

ni b.,klemcktc bulunan tayyare_ E elediyeleri ikaz için Ticaret 
Bu gece Halkevinde gene bu çin var kuvvetlcı ~yle hücumd 

müna:sebetle İnönü'niın ha vatı 1 ~e\'a!~1 ed~cekkıı.nı aÇJktruı açı
D1e'(zulu bir Jtoııfeı un ,•erilmiş ga soyledıler ve soyliiyorlar. 

.amlaruıa müraca"t mecburiye
~ hnsıı oldu. Tirlliyor mark ar
Shk. beı kesin eğzmda gündelik 
• tıyaç1ar içjın rf olunur t>1r 
~b.r hahri aldı. Böyle düşmüş 
~~1 •• nakdiu v.a.h"di de bir maık 
'41!Vil, ilir milyon mark sayıl. 
lllak icabetti. 

F'.ransada, hastalığın seyri, 
~k itibariyle .Almanyanın
.., kadar bir çevreye şamil ol
tnaınakla .t1:ıraber, yine Fransız. 
~:için epeyce hayreti mucıp 
.-ı:~~lere vardı. nı-n.za eski
~ (25) Fransız frar.kı ile bır 
~· ~ tlz ı:rası tedarik ,etmek ka-
41Il "ken o zaman ancak {250) 
~t_'an.k vernıısk tarikiyle bir ster
·~ bulmak kab:l oluyordu, ya. 
itli fra.;n.k:m İngiliz lirasına naza· 
ran sukutu rnre on nisbctini bu
Uyorcıu. 
. Ilus rublelerinin Kerenskile-
~ ~c:ıklı akıbeti bu iki paranın· 
~en hiç de fark1ı olmadı. j 
le ~ahiatile bö"le bir durum el- 1 
:ı...:~nde narası olanlan çok müş. 
'lll halleua sokuyordu. Gün f eç "kçe kıymeti durup durur
ı:ı azruan blr parayı kimse e
f de tutmak i.ateımed.lği için 
k ftctJıer paradan adata ateşten 
.L:~a.r gı:.bi kac;:ıyor ve eline na
."'-1.l ~ adnm derhal hunu har· 
'atnak iif..rı imkan ve fırsat arı
l'Qrdu Ye bu yüzden manalı, ma
~as.ız eşyanm kıymeti akıllara 

llrgunulk vel'ccek &adar yük
teti~rdu. Alman, Fransız c;ar
tıa, pazarda ne bıılursn fiya
~ la btlkmnksızın satın alıyor 
~&ki ınol:#ilya.lar. ey · ta· 
~ lan, vazola.r, bll»o ar'.. hah. 
tab mangallar, çanak, çomlek. 
t ıo. otomobil. at, her ,şey pa
t!~~Y.ordu. &mli.k ve arazi kıy 
_;::~ hiç bir ölçüy sığrnıya · 
~kadar tereffü halinde idi. 
il .Bu tedavin vasıtaaı bolluğu 
~ ~ütenasi.p olarak eşyn ve 
~ istihsali artmadığı için 
~ede duraklama ihtimali 
0~tu. Faitat harı> sonrası vnzL 

~tıtıde §U hafifletici unsuı var
... ~. h"rçok Alman ve Fransız 
~11. sahipleri p k pahalı da ol
~ .n.ihayet ecnelil esham \'C tnh
iı.,~lı, ecnebi dövi:.deri larak 
~.ıçte bir tllacement bulmak 
~kiyle b:.ı derecr-ye kadar 
--.:tlll@ket içindeki kağıt para 
~ktarını azaltmağa is'\emıye
~ himmet ve gayret göstermiş 
lı .. -=.Unuyorlardı. Halbuki şirn<li 
~ <i~inde böyle bir enflasyon 
. tın.ası .kopacak ol ursa .cihan 

:Yasaıan kopalı olmak dolııyı
d;~_le bütün çıkacak evrakı nak
~~ aacak memleket iginde kal
~ga mahkfım -018.(;llğınd u ocl-

geçen defak.i harp -sonrası 
~Yanlarından daha feci ve 
'""'il Olacaktır. 
~ <b\ı endişe ve ti!lÔ§ttr ki 
tti n bütün memlok Ueri, pa
~ ~rı Üzerind~ fazla lıassas ol-

saıt sulh bu sıyaset sayesınde ona evrıım·Ş o!du·-u btliıı.rmyor. , sine 1> nmek Ü7..ere otomobille Vekaletinde bir büro kuruldu 
gitmekte iken tevkif olunmuş _ ve bunu l>i.ı· konser takıp evl-e. f Şu . hal~e Fransa kısm 1 \J. 

elde edilebilir. Şiipheli sözlerle ... , ' _ 
isyan tnv.,,iyelerine kulak as M k ı 
maktan tlaha faydalı işler var_ o s ova 
dır. Maresal Pe en Fransızlara. b"ld" . 
hitap eden yegane esin bu mem 1 !rı or 
lekelin topraklarmdan çıktığını 
söylemi~ti. Ben Fransız işç~sini 
pek iyi tamrım. Hi.ırriyet ve is 
tiklale bağlı bulunduğunu bili. 
rim. Fakat hür ve müst<ı kil bir 
millet selamet yolunu se!;ınesi. 

ni bilen bir millet değil midir? 
Gayretlerinize devam edebil _ 
meniz ve imanln çalışabılmeniz 
için evYcla kalbinize hitnp edi _ 
yorum. Seııelcrdcn beri dönmi _ 
yen bab lurını bekleyen c;ocuk. 
lan düşünunfu.. Bilhassa şimdi 
e~ir bulunan v-e biiyük bir ümit 
içinde yaşıyan ve yarın \'azife. 
sini yapacak olan sizlere min -1 
nettar olacak olan kadınları dü 
şünüuüz. 1939 da milyonlarca 
insana sizin g·ibi hareket etmek 
emri ver"lmi ti. Onlar bu emri 
mimal:nşa etmeden yola çıktı _ 
lar. Bugiln Almanyaya gitmeğe 
davet edil~n sLler hükumetini _ 
zin bn emnni yerine getirmekte 
ned"n tereddüt ediyorsunuz? 

\!azifelt•rini e\·velce ifo ettik_ 
!eri ic:in bugün üsera kampla _ 
r1nda buiunan arkadaşlarınızın 
ümı<lini boşa çıkarmak mı is _ 
t1yorsunuz? Mütarekeden beri 
bütün ümitlerimiz Fransayı ku. 
ran vt: o zamandan berı bütün 
imtihanlara göğüs g~iş olan 
ananevi te:>anüdünıi.ize dönmüş 
bulunuyor. Başka yerlerde ol _ 
duğu gibi Fransanın isgal al _ 
tındaki bölgelerine de iş mecbu 
riveti tahmil edilirse halimiz ne 
oıiır? Bugün felakd ic;inde bu_ 
lunan biitün Fransadır. Bütün 
Fraıısıı.lar nerede bulunurlarsa 
bulwısunlar hezimetin fidyesini 
ödemelidirler. 1ki şıl:tnn birini 
seçmek zorundayız. Bır taraf _ 
tan maddi menfaatlerle tan.lı . 
hüde girişmek, diğer taraftan 
.Almanyanın tatbik dcceği mec 
buri işe boyun eğmek. Sizin için 
ha) siyPt kırıcı olan bu ikinci ~ık 
Fransaı ın da haysi.yC'tini kıra_ 
caktır. 

İsçiler, karanmzı vermeden 
sözlerimi ölçmenizi istiyorum. 
Ben. bu hareketimle menfaatle. I 
rinizi olduğu gibi esirlerin ve 
bütün Fransanın m nfaallerini j 
de koruduğunıdan eminim. Bu 
esnnda yapacaıtınız hareketin 
büyüklüğünü benim kadar tak. 
dir etmenizi ve Almanyaya g,i. 
<lürek bir an evvel işe başlama_ 
nızı bütün kalbimle temenni e. 
diyorum. Bu imtihan kat'idir. 
Bencilliğinize hakim olunuz. 
Fransanın silahlarla kaybettiği_ 
ni siz ftleUerinizle kazanabilir _ 
siniz. Kendiniz i<;in, esirler için. 
Frıınsa iç;in hükfımetin emir _ 
!erine itaat etmeniz lazımdır. 

- Bal! tararı 1 incide -
Stnling-rad sokaklarında yaptığı 
ku\rı•etli barikatlar karşısında 1 
kır'ılnuştlr. Falrnt d"ğer taraf
tan Kafkasysnın batı ş·marn. 
den Knraden:ze doğru jlerliyen 
.Mihver kuv\·etlcri meskü.n ilci 
mahalle gumişlerdir. 

Stalingra<l şmıal ndı~ bir böl
gede yiek ş:ddctli b"r ss.vas baş
lamıştır. Sanayi bölgeslıı<le a1tı 
gündenberi bütün şiddetiyle de
vam den muharebe, ~imdi son 
derece azo-ın b"r haldedir. Rus
lar, bir adalık blnn, kaytı~ttıikle
v·ni bundı-.n 12 saat evvel tr.ıs • 
d"k ettikten sonra Alma.nlann 
şehir böl,gesinde ya•'-tıkla.n bü
tün taarruzların gündüz muvaf
fakıyetle önlendiğfoi bildiriyor. 
lar. 

Kafkas eephesinlıı öteki ecnu
bu ooa Alınan tankları ve Al
man p'.•-adesi Mosdok aşağısın. 
daki Sovyet müdafaa hatların
da bir gedik aı;mışlar it>e de 
Ruı:lal', ayn.ı günün akşamı Al
manları ilk hare.ket hatlarına 
kadar geri sürm~lerdir. 

Stalingradın batı şimalindeki 
Timogenko yardımcı ordusu da
hi müdafaa \'M·yetinde bulun
makla beraber Alman taarruzla
rını püskürtmüştür. 

Londra. 20 (A.A.) - Mosko. 
va radyosunun bugün bildiroiği
nc göre, Stalingı ad üstünde ge
ıı:ş öl~iide hava faaliyeti tclrrar 
başfa.ınıştır. 

Berlin bildiriyor 
- Bat tarafı 1 ın-:.:doı -

Kafkasya babamdaki dağları
nın ormanlık çevrelerinde düş
man tarafından gösterilen inat
lı mukavemet, fena havalara 
rağmen tamamiyle kınlını;itır. 
truapsc'ye doğru geçit yulu üs- ı 
tünde şimalden ve cenuptan iler
leyen kollar yol boyunda it}ırbfr. 
leriyle birleşnJşlerd:r. 

'Turek kesiminde düsman kaı
§1.lık taarruzları akamete uğt'a-
mıstır. 1 

Hava SUYllşlarında 10 so,·yet' 
uçağı diişürülmüştiir. 

Stalingrad şimal mahallesin
de Ahnan kuvvetleri Sovyetle
rin elinden yeniden lJır kısım 
evleni zantetm.iştir. Kızıl bari
kat lopçu fabrikası sahnı ındaki 
temizleme sav.ı.şlnn devam et
mektediı·. 
Kısa hareket sahalı savas u

çaklan Kızıl İlkteşrin nıilstah
kem mevziini şiddetle bombala- 11 
ımışlardır. Savaş uçakları filola
rı aşağı Volgn.da birçok yük 
trenlerini ve yerde 6 düşman u
ca mm ta.hıı!p etm"şlcrdir. 

tur. 
Londra 20 (A.A.) - İtimada 

~yan bir kaynaktan bugün Lon 
dradaki Yugo.alav hiiklımetinc 
gelen haberlere göre Arşidük 
Abrec:ht Von Habı::burg Macar 
işgali altında bulunan Yugoslav 
yanın Vojvodina eyaletinde bir 
trohi:s,..i çetes"nin başında faalL 

Bele~r ... rı~meımtc-
1 

en 28 Teşri .. de 
tiya çağrıl ı t i 

Sofy:ı, 20 (.A..A.) - BugünkU 
resmi gazete. Sobranyanın 28 
11heşr'in 1942 tar:ı.·ncıe tophı.n
masma ait kral tarafından im-
zalanan kanı.rnameyi neşı etmiş
tir. -------------

Ekmek işi 
etrafında 

- Baı tıırafı 1 incide -
ve Kastamonu ·valilerinin işti _ 
rak ettikleri bir toplantı yapıl_ 
mışlır. Toprak Mahsulleri Ofi. 
si mümessilinin de ~'?lirak ettL 
ği bu toplantıda buğday iİ~i gö. 
rüşülınüş ve bir karara bağlan. 
mı§tır. Neticenin bugün belli 
olması muhtemeldir. 

Toplantıda memurlara veri _ 
lece.k erzak meselesinin de ba 
his mevzuu olduğu söylenmek_ 
tedir. Verilecek en.ak meyanın 
da. fasulye, nohut ve şeker de 
bulunacaktır. Bu tevzi.atın ne ı 
ımı·etle yapılaca~ı hak~ında ~irj 
karp,mame 1:aıw.ım edılecektır. 
Beledive beyanname tevzii i§i11e 
dün de devam etm"ştir. Fakat 
bir çok vatandaşlar yapılan 
neşriyata rağmen beyanname _ 
leri ne suretle dolduracaklarını 
kegtirememektc ve alakadRrla 
ra müracaatla i1.ahat istemek 
tedirler. Bunun iizerinc vilayet 
ikinci bir tt bliğ nesri suretilc ' 
bu beyannamelerin ne suretle 
doldurulacağını bilrlinnistir. 
Tayın berleli alan polislere 

de subaylar ve gedikliler gibi 
kararname mucibince beotileme _ 
ğe mecbur oldukları kimı:;ele~ 
için ayrıca memur karne!er~ 
verilecektir·. Vnli Dolttor Lutfı 
Kırdarm iki güne kadar gelece. 
ği tahmin edilmektedir. Beledi. 
ye matbaası halka ve memur _ 
lara mahsus karnelerin tab'ı Lo 
meşu·uldür. Evvelce de yar.dı _ 
ğım~z ·vcçhile muhtelif renl~ler:' 
de olan bu karnekr ayın yırmı 
beşine kadar basılmış olacak _ 
Iardır. Vali geldikteıı sonra ve 
ay b:ı!lından evvel karnelerin 
tcv:r..iiııe başlanacaktır. 

Ankaı-a, 20 (Hususi) - Be_ miştir. ~ man ısrralı altında ~aldıkça 
lediyelerin fiyat mi.lrakabesi ve Hu< Fran~ız fabı ıkal 1'1 • um 1 · 
ihtiıdirla mücadele işlerindeki mru M.Jıver hesabına ç~lı tık a m 
faaHyetlerini takip ve belediye_ ·y11 kfe yenJ fr p&r• leketin semasında .Müı.tefikleı m 
leri bu hususta tenvir ve ikaz ~i 1 a~ bombardıman tny~ r ı~n ık 
etmek gnyesile Ticaret V<?knle v sık böyle nfıhos g<.ırunu. ler ~ -
tinde miitelıassıs eleman1arclan Madrd, 20 (.tLA .. ) - • 'ev• mk l,. caktu · · ı Fransa harpten kurtulm k ~ 
mürekkep bir büro kurulmuştur. tan likl I'.&ldiği::ı .. göre .•. Wan- sl•n çok a~ır ~rtlaı ı ıhtıv e-

Ankaraya kar yağdı dsll \Villkie, sonteşrinde yupıla- den bır mtitarch.,wune ım., ı -
cnk .ı;l'cimlerd n ~ 01 ra "Liberal .. • 

Akara 20 (Hu~usi) - Gece _ parti ı .. adı il~ yeni bır }larti ınuştı. H , lbu t:i ttf h l arpt(' 11n 
leyin Anknranın Elma dağına kurmak tık riudcd 1 . g· y..,kılıp yıkılma .t n. müs· 
mevsimin ilk karı yağın.ı§lır. tcmlekelennı kaybı:tm t n k r 

Bomba davası M. Wıllkle'nin bu lıareketine tul madı. biı gluı b:ıkıyo· 

Ankara 20 (Hususi) - Sui _ 
kast davasının nğırcezada mu_ 
hakeme-sine ·1 sonte>ırin Çarşam 
ba günü saat dokuz bıı ukta ye_ 
niden başlanal:aktır. 

sdlıep Ruzvcltin hu.u i müme~- ı uz ln ltocn ~1 ad, a kar ı al 
sili sıfath·lp yant • ., ı:ıon seva- edihyor, d ~l!r bır gi.ııı kıyılnn
hat dohı11ısiylc k ııd sıyle etim- na asker ı;ıkaı ılıyor ve b ısk.ı 
hut'iy"t partm n ra:sınJı:ı. cıkan b r giin de fa br 1·al u ı. ıınal.it· 
anlaşmazlık ''ı' cumhuri• et 11ar- haneleri tahı.p edilıvor. 
tisinın şid letlı tenkitlerıdır. Bu.ıu yapo.nlaı hak ız de<Jtl· 

----------------- !er, zira işgal altmda lı..ılun..ın 

A • k 1 Fı ansı1Jcır, Frans mn diinku m er 1 a na diışma..'lları hoo:ıbımı çalı Ukla-
rnıı lıilı~ orl ı VC' pek tal.J t tıla· 
r k da b:r gun k ı h aleyhlcrın-

h a Z 1 r 1 a n 1 Yor 
de kullanılaca.k mak ıe ,.e .:. lah-
1.ırı dalı? fa ,ı knd ı ·m l hal"ndt 
ikc>n ımh\l etmek stivoıl ır. 

(Sa~ tarafı 1 lncıdeı ,.. b" Fraıısaııın, Bele. k mm, ror-
o .. omo iile dola;;uk. Bu chirdo , ccin ve i~aaı aJ+ ındn buluııa'" 

muş. zengin bir çiftlik s..ınibi i_ dünyanııı en bu"vtn- ot"'ı· ı '·'h .., .... 
miş. .fUh. ~ ı ı e o(!n d ğcı· mcmlehtlerin bugün ıçuı-

büyUk iı:ı sara)·ı cıl,ın iki muaz • de bulundugu- elim vazı"A' za-
Talimgahta bizi deniz ~ubay_ zam bı"nayı h \ tl ct•:k · J ~ li/f'" e seyr w • mıune ha.rplel'.ınde berçebada· -

ları karşıladı. Yavu !!ezmek im. tkı·s· d .;.:ı \. . b" el 
J ~· ın Chıc a~r ın ° n va.rnnş. b ... d sulh ıstemcıım, dtl..:muıı is-

kfı.n.ı olm.Ldıg- ı için otomobillerle S"k..,.,.o tı 1 ~ ı:. ı · .. ., n n orman ar urasın teklcı ne bovun eEhncı1in de bır-
dola§tık. Burası bir talim!!ah da ve a·)·1 k"' rı da~-· g· •·' ~ bt ·.._na 11 ıi"ı, ze n - mc.mlcki'tıi haryJ Metlcr;nu10 ... 
değil, yüz bin kisilik ucsuz bu le -e ı r· ı - k ·· ...... 

- 1 ma ısus, sa) ıye erı ço gu_ korııvamı.vaca:!ını isbat eder. 
caksız bir ordugah, bir şehit dir. zcldir. "'.Bunların ar·nınnda oto J u 

1'ı:ılinı.gahta beş, altı hafta i _ mobille iki saat yol ıJdık. • iis_ 1~·:ce anlaşılı;or k i, ya~amak 
cı·n ta.lı"m ~··r,,. altm s Itı b" R hakkı, icabında silahı eluıde öl -~ eu "'n ı a ın ter uzvell 'ikaeodn fakir zen i . . b"l .11 . 
genç vardır. Bir kısmı da ayrı ciler için glızl'l y~ni nıahallele; ı me;. nı en mı ctle.rindıı v • 
barakalarda oturan zencilerdir. yaptırmakta, eski köhne binaJa düsmamı: ~.ür ün•etine, _atı ·ti
Öğretmeııleri. 8ubayları, gedik. rı yıktll'lnaktadır. rıe ."e ul~vvucena~ına ıgınm. k 
lileri. hn..-.tanclerde çalışan dok _ Şikagodan Seattle'e ~diyo _! ~ ~ı hare •~ler lııç b.r _w.:t: eA" 

torları. h.LStabakıcı erkek ve ruz. Bu şehir \merik.mııı Pasi_ ~t~neı-=n::"'."e~kt~t~ıl-=-r~·==~~== 
hemşirelerile tafüngah mevcudu fik Okyr-nu~tı kıvıl .. rınd" v .. ~ı· _ d · ·ı k 

• u - J u n '- ~ n, n euız, ;!O Ve ayzutkbı 'l.le 
yüz bin kiş dir. 'ralimgahıu bü_ maide Kanada hududuna 16 nynlm1ş oldtthlt içın burası 1s-
yük bir kJsmı .Amerik harbe mil kad r mtIBafedı::<lir. 'l'ren 1e tanbuJa benn yor. Atada ı ab 
girdiğinin, yani Pearl Harbour yapacağımız seyahat iiç gece iki ''aJ)urları ist ··n.r. 
baskınının, crle:;i günü yapıl ~ gün sHrecektir. Seattle"de b r hayli otuz .kırk 
mnğa başlnıımıştır . .Askerler a. Pa~i.n~e Uo:!,ru kaUı b:na varı-;a da a~ıl ikıı.met. 
laylaıa Ye taburlara uynlmıfj Seattle, 20 <Ba.~muharri!'imiz· !?'iih malıalle1i hep koru ve bah· • 
tır. YetmiRe yakııı ta.bıır ikı kat_ den teıs=zlc ) _ Chicagodnn Pa. çe i9jnd c ı: :r.urif Ü<'nk köşk-
lı mükemmel barakalarda g:e - sillık Oky.ı.nusu kı~ ılaruuı kadH ı lcı lir. Sc.'!.ttle .ş mrlı e k.ıdar 
milerdeki hayatın aymnı SÜI' - olan 2200 mili Uç gece iki ~ün ~ördiiğ"funfu şeh r·leı ın t',} W.c
mekte \'e yeWıtirilmektedir. De_ sHreıı rnhat b"ı· tren y"lculıı•-u lidir. Hava.tı 'ı:anın asırdan b,ı
niz erleri tOP-ı. ll. tayyareci, mu_ il~ katettı k ve ~ attlc'ya gd- n•t ,1laıı bu ehrin ~ mdi Hf.-0 bın 
zikacı. makine mfaettebatı ilh.. dik. Bu ,s=-yahat ru :ı•iı ''Ukarı nıifusıı vardır. 
gibi ihtisas şubelerinde ders gör Paııis - İstanbul sey~hati ka. Bir kiüpte g-,ı 1eh cilf~ıle 'C.'

nıektedirler. Beş, altı hafta son dardır. Biitün geçtiif mız bölge- ! m ~< ved•kten sonr.ı haı Jl fabri
ra ya gemilere, yahut ta daha ler Amenikanın ziraat \€ hay_ I kalarrnd n b"r< nı ue7J i<. Bu da 
büyi.ik ihtisas kur5ılarına sevke. vanc-ılık yapan )erkri idı. Saat- her Amcrik1ın fabr ı .. •sı 'bı. 
dilivorlnr. lerce süren ve yer yer Tr. · ya ser: halinde <'alıı.:ıvındu. r.u , b-

I~orular arat-ındaki ba.mka _ ovalarına . veya Ana 'olu yayla· r"kadcı pek az şev g•irdtik "Fx,. 
!arın VE> h~s bin kişilk hastane sına benzıycn bu gc.:11~ toprak. ı~ s nı ~öı;lt•rmeğ<' tn<!zun de:•
binalarının arasında iki saat o_ larda en çok mısır ek.ili idi. liz" ciro lel'. Bununla beı•aber 
tomobillerle deıluııi:ık. Kapalı jim Amet'ıkanın bu kısmındaki bQJ m"ktm da harp marldel r nın 
naslik, talim ve SPor salonları küçük . elıir ve lmsabalara Av· b.trnis olduğunu ve te ·rübe e
bes alu bin ki_şi alacak lça<lar rupa, luıttd Asya hir ve ka ·a- dilmek iq.in hazırlan<lı,'.:ını .... ,;r_ 
muazzamdı ve bunlard~ıı kamp_ bal rımıı ismi v~rilm•stır. ;sr· . dük. Fakat bunları ynkıP<l n 
t on ilç tane vardı. Talimgiılı tol, Odcsa g.oi. Gunlard~uı 2300 tetkik rıdcmro·k. Hu f bn~da. 
Mişigan gölti kcuarıııda kurul_ nüfuslu bir ka~abamn ndı d.:t heı y:ı."t , her kilofö kadıJı <'l 

muştur. Gölün kenarında daha Plcvnedir. Türkün knhruman!ık I JlP.k boldu. Bir hıı.~ li '.l'omlıul 
bUyük, ordu ve hava talimgah _ menk;bcleMıclen biri bö' lece A- l'e"ZC' d~ oımfalon ı(vnıiş olar k 
ları da var. mcrlkruuıı ortasında ya, :vor. Bu .:;on derecı~ miikcmr.wl teı.gfıhlu· 

Hava talimgahında otuz bin yolda &atmalık Du~htr ·udı ,·e- nn basında v t n uğı unda t •r 
to.yyareci yetiştidldiğini söyle -J r1len J;, ·ş bir bölge daha \'ardl dökiiyorlardı. 
diler. Burada bir talim uçak gc_ kl, bizim İzmit ile Bilecik arazi. Neden bu ı,adar kadın isciı1·2 

ga. ve ne pahasına olursa ol
~ enflasyon sağanağına tu-

~~=============================================== 

Halka satılacak ekmeğin fi. 
yatı henüz tesbit edilmiıı değil ... 
dir. Bu fiyat buğdnya konacak 
a1.a.mi narlu müteakıp kararla _ 
şacaktır. 

misi de vardır. • s .ne bcnr . .:yoı. Dağ1arda y-0rnve- var. diuc sorduk. Nnz"k b "r t~-
Yaınk ki. Pazar olduğu için 3il bir nev· çam yefüıiyor. Buiv- biisslimd"•l b~ka ce,•ap nlnma· 

"'~ Meraklı notlar 
llang1sı haklı 7 

~0~ki <Ievirlercle garet.e. nıd-
1() 0~adığı için Roma impara
suı1llb'U halkı, hnrı>te Yeya 
~ ~- yaşadıklarını, Ro~!L 
le hrı~n yanıbaşındaki Jan kul 
ıa~e uzanıvennekl anlar
~ ~ O tepea"kte fars1dan 
Ja

1
/We1 harp tanrısı olan 

'{' Us'ilıı bir mabedi varmış. 
~::ııar tanrısı Jüpiter, babası 
&"~lq~'ün peşisıra Ln.tyum'a 
~:ı:ı ıgı zaman, Janüs'ü harp 
ttı:/"llığından affetm" ve ken
ilti ıe kapıcı yaımus. lşte, bu 
t'<!a. arp tanrısının Janikül te
ı:t 1ndeki mabedine bakarak 
~~a vatandaşlan harpte ve
)a~lllhta bulrmcluklnnn.ı an
ltiz? l'rnıs. Nasıl nu diyeceksi
h:ı.r· Mabcclm kapısı açıksa 
~ ll Vardır; kapalı n;e sulhte 

1~orlnl'dır. 
[ h ~~ hulrumetı. Romu oeh
~ a ~ı \'Rktm k.1c o duğtın· 
~ h beıJar etmek ıçiıı. bu 

e bir top yerlı.:. tınnış. 

Saat tam on ikiye gcldi~i za
man, topa memur olan FaşiBt 
milisler ateş ederlermi§ ve 
halk da saatini buna göı e ayar 
edermiş. 

Günün birinde Jaııikül tepe
sine gezmeğe giden meraklı 
bir seyyah, vaktin tam on iki 
olduğunu nereden :anladıkları
nı milislerden sormuş. Mılisler, 
"saatimiz filan yok" denıi§ler. 
0Şu ilerde .kulelerini gördüğü
nüz, Sant Onafhrlo manastırı
nın çanlarmdan vaktimizi an· 
larız." Seyyah, "'ya.!" demiş ve 
doğruca manastıra "O"itmiş. 

K-endisi:ni karşılıyan rahiplere, 
\>akitlerini nereden tayin ettik
lerini sorduğu zaman, rahipler 
"Çok basit" dem.işler. "Janikül 
tepesindeki top pa;tlayınca on 
ild olduğunu anlarız." 

Napolyon ve Hür Fransızlar 
A. F. 1. ajansının Londradan 

bildirili&e göre, BUr Fnm· 
sızlar konıVteSi, Na.polvon Bo
tıapart'ın Sen Elm adasındaki 

~razisini muhafaza mesul:yeti· 
n.l üzerine almıştır. Bu ndanın 
bir kö~eciğinde bulunan Napol
yon Boııapartın mezarı ve adı 
1858 yılındanberi Fransız ara· 
zis'i sayılmaktadır. Bu tarihte 
Kraliçe Viktorya, bunların 
Fransızhr imparatoruna ve ai
leı;inc ait olduğunu ilan et
mişti. 

Bu adadn., Mösyö ve Madam 
Kolen'den başka Fransız yok
tur. Fıansız hükumeti, - evin 
ve mezarın bakım masrafı ola
rak ltiınlara bir miktar tahs'i
sat veriyordu. 1940 Hazira-
nında, Kolen ailesi hem Napal
vonun hatırasma, hem re Vişi 
hükümetine sadık kalmanın 
mümkün olamıyacağını anla
dılar ve General Dö Gol'e baş 
vurdular. 

Son günlerde adava Hür 
Frnnt:ıızlara ait bir harp gemi
si yanaşmıs ve Napolyonwı 
mezarının üstüne Hür Fransız 
ıt>ayragı 'asılmıştır. 

-~ 

Mertek ve 
•• •• saman çopu 

deni7..cileri iı:;başmda görme • sı ıla kr>re~tc Ye madeııleıi, bil. dık. Seattle'dc bütün evlcrhı ö
dik. Bu talimgılh glbi, deniz er. hassa b.ıkır madenleri ile me~:r nime huırla dem ıler, l"st.Jkk-r, 
lcri icin iki tuli_'?ı:.~h d~l~a \ar. hurdur. ~ 1 lfümmsuz ımad n] eqvıı ı,:: lnıış
mış: foknt en buyugU hızım g.-.z Seattle'ye ya0:mıırlu b"r sa- tı. BUtlin bunl ır gıtt kçE' nr tın 
diğimiz imiş. Talinıgahıu bekar balım alaca karınilı~ınd ı var. dcm.r ve ~cı:k "htı) acını ka ql· 
subaylar gazhosunda öğle y _ dık. Buı adı.ı gi.meR doJı;.11·<' bmak için hnlktan ist n·ım~ o 
meğini yedık. Fahri konsolo' kı Titrkiyt-<le batmal..-ıudll·. ScatUe 1 I::ın domir \'e lfı.stik yardımının 
sa bir nutuk söyliyerek deniz Pııget Sund o ın.lcn M rmara fıı.li bir tezahürü idi. Halit istc
subaylnrına ,.e hükümetc teşck. kndar dcı• ıı lfa kôrfezin ıcınd nil •n ~eylm"i, kolııyca tasma.mı-
kür etti. dir. Şelıır tepeler üzer-inJe ku- yacnk knd"r bol veriyordu. 

Bu ziyaretten soıırn, Şikago rulmustıu. Bu tepeler oirblrjı • Y~n, Esmer) D:ner, 
şehrinin muhtelif mahallelerini. den arnlarJnda köpı-ülct' bulu- ~l, 1! ı ıım 

(Başmiık~n devam) 
Alman ordularının behemehal 
zafere kavuşacaklarını tekrar
lamağa matuf olmalıdır. Bunu 
yapmakta ve yeni .nizamı met
hetmek hususunda müstal." J bu
lunuyorlar, fakat Anglo Sak-
sonlann galebesi ihtimali belki iti•••• 
"Varit olab~lir, Ruslaruı dayan- # 
ması takclire değer gibi fikirler 

İnhisarlar Umum l\1iid .. rlüğünden w 

ileri sürdiiller ıni derhal ·imal- 7110 942 tarfüm~o 
den yıldırımlar yağmakta.dır. 

itıbaren !KAii\ E Ye ÇA.Y tevziatı.1ııhisruJır İdaresince Uıbisar fiyatiyle 
yapılmağu başla ıımt§tı 1, Berlinin hürriyet meftunları Li-

beryalılara, Hintlilere, Mısırlı-
lara, İranlılara acıdar, fakat 
etrnflanndaki ..milletlere t.euıh-
lıum hissini b"r türlü dtıyamaz· l . 
la.ı·. Uzakta kokulan alıp da ya. 

s. kın<lakiııi duymamak için ne ka· 
dar garip bir hassasiyete mal!~ ı 
olmak · cabcder. Başkasının go-

Şimdilik plyasaya yalnız bir tip ÇAY çıkar.ılım~ 

Bu ÇAY'm perakende AtJ§ ..kilo fiyatı 13 LİltA.D~ ... 

Çiğ geklrdek ItAHVE'nin perakende . atı kilo fiyatl 5 LİRADIR. 

Kavruhnuş ve öğütUlmüş 'KAID'E'ııin pernken<ttı satış kilo fiyatı G.SO KURUŞTU.R 
:zündebi 'SlmlaD ~pünü görül' 
de kencimindoki merteği görme- Bu fiyatlardaa failasını i~yen satıcılar hakf..,nda. takib t y pılmak üzere en yakın lnh'isarlıir 
mck ~te 'bud\U", İdaresine malfımat verilmesi sayın -haHomızd,,.. rica. olunur. 

~'laı~SABAill~ım:!illmmm .............. m:sı:mızıallllilE~z:"i:;c::~~~~~::W~:Ei:MD:liat'B__. 



~EN•t ~AISAB 

n f e 
lstanbııl belediyesi elekfr ·k, t·am,:ay ve tünel 

ifletmeleri umum müdürlüğünden 

Nakil ~e iktibas hakkı mahfuzdur 
23 Bırinci Teşr.n L 12 ta il "ndcn 

gösterilen sa tlc · znrfında y<ıpılacağı 

ilk h<ırcket 

ıtıbaren tilnı!l seferlerinin a ağıda 
sayın yolculara ılfın olunur. (724) 

Son hareket 

Cazgır, büyük orta güreşini ı 
bağırdı: 

- Büyük oıtaya güreşecek
ler meydana! .. 

Zaten vakit öğleye gehnişti. 
Büyük orta pehlivanı rı da ka
zan dibine gelerek eşlcndıler. Ve 
m ·ydana cıkıp boğuşma.:,""a baş
ladılar. Yöı ük Ali, büyük orta
nın yeni yetişme pehlivnnlannı 
• c, cskıden kalıp bir türlü bü
yük ortadan yakalarını kurtara· 
mıyan ~kli arkadaşlannı seyre
rlıyordu. Büyük oıta gureşleri 
canlı oluyordu. Ve, uzun süre· 
t:"'ğe benziyordu. Başaltı pehE
vanlaı ı daha so:rumn um şıardı. 
Çün!tü daha çok v. kıt vardı. 
Çalı ,ın gozli dah:ı hı'\la haı:;altı · 
na cıkac.ık pchl vanlarda idi. 
Etrafını kolaçan ediyor, ikide 
bırde y<'rindcn kalkıp ştiphelcn
dıiği adamların yanlarına gidi· 
yordu. Çalık, bıJmedıği yaban
cılann l:faşalttna çıkıp çıkmıya· 
cağını kontrol ile -mes~uldu. Nı
hayet bıns'ni yakaladı. İrice 
bir adam, önünde k"spet, oturu
yordu. Bu adam Sivaslı kıyafe
tinde idi. Yani Şarki Ana.dolu 
kıyafetındc ıdi. Çalık, şuµhe· 
lendi. Bu, adamın onünde kıspet 
zemb:li vardı. Sonra h.ç tarıın
manmı b ris ıd:. Bi.ıyük orta gü· 
reşler.ne cıkmadığma nazaran 
her baldo. b::ı.s ve başaltına çıka· 
cak hır yabancı idı. Yanında bu
lunan Cazgıra: 

- Usta! .. Bak BU herife! .. di
ye söylendi. 

- Hangı hi'rif!.. 
- 'l'i, ~u be! .. Alaca mintaıı-

lırun yanında otuı an kırık ku
laklı, kuru suratlı, kara yağız 
hm Je! .• 

- Göremedım! .. 
- Yahu, ônüııde kispet 7.em-

bilı de var .. Şöyle ba.sını sağa 
çevır .. 

- Ha! Şimdi gördiim. Cepken 
1i bir hdam .. Gemş cmıuzlu .. 

- 1ştc o ... 
- Peki. ne var? .. N<' olacak? 

Neye merak ediyorsun.' .. 
- O, şımdıye kadar güı eııe 

çıkmadı . Önünde kispet zembili 
de vaı . 

- tyı ya! .. Dem k güre§ bek-
liyor .. 

- B saltına mı C}lkacak aca
ba? .. 

- KimbHir'? .. Belki de ba.5a! 
- Amma d:ı. kalıplı herif ha!. 

Te ni kemikli be! .. 
- Çok m .. 
- Hiç crörJÜn mü f'CD bunu? 1 
- Yoo.. ~.mdi gorüyon.ım. 

Heı hnl<l Aııadoludıın kopup 

Soat 

lstanbul Defterdarlığından: 
Aaal. r K ymakamlığı ve Malmudürluğil binasında ynpılacak (7136,94) 

lira ke if bedelli tamır i'Si 2/11/942 Cuma günü saat 15 t.e Mllll Emlfık 
:MüdürluğJnde Müteşekkil komisyonda ac;ık ek•ıltmc ile ihale edilecektir. 
Muvakkat teminat (534) lıra 50 kuruştur. 

a ,diş, nezle, grip, romatizma 
İsteklilerin en az bir taaht.ütto (4000) liralık bu işe benzer iş yaptı_ 

ğına dair idarel ... ı .ndcn alınış oldugu \ csık:ılara istinaden İstanbul Vılaye_ 
tine mmacaatla c ıltr.1e t..ınhindcn t<ıtil r,ünlerı hariç 3 gun cV\Cl nlınm 
eh ıyct \ e 942 yılına alt Ticaret Oda ı ve,ıknlımnı ıbrnz etmeleri ınukte_ 
zıdir. 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün 
icabında günde 3 

ağrılarınızı derhal 
kaşe alınabilir. 

kesel 

' .-_ p '"Jil. ., • : , • ... '!' • • • .,.-< . • • Ol . ... • 

1uk<ıvel<>, el< iltme, Bayındll"lık lşlerı genel ve hususi ve fenni şartna_ 
melerı ve rıoJc keşif hulflsJ ·ıc buna ınuteferri dıger e\Tnk Milli Emlak 
Mı.idürluğu'lde gbrulebilir. (546) 

J"aradeniz Postası 
22/10/942 Pc e:nbc gilnkii Karadeniz yolu p<>stası yapılmıyacaktır. 

26/10/!142 Pa1.artc. ı gunkü post<ısı ynp<ıcak (farı) \"apuru Pe ernbe ve 
Pcızarti'S po uılarını tevhıdcn yap<ıcağından iliivetcıı g dişte Ay ncık \C 

Gvrel,.,ye, donu,;. Arhavi, Pawr, Of Akçaabad, Görele ve Gcrzey • uğ_ 
rayacak ır. (729) 

ADEMi iKTİDAR 
VE BEL GEVŞEKLİGİNE 

KARŞI 
r1ER ECZANEDE BULUNUR POSTA 1(. 229 

ıı..ç411 •1.1! uııı.ıı 

1 Askerlik itleri 1 ,,, ______________ ••• 
;~~:~~-ür>~e~~c~~g~~~=-~~d~:~ın. ı RADYO PROGRAM! 1 TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

yan (51763) hang, ,ubede k yıtlı ise z ı· R A AT B A N K A s 1 
bizz<ıt veya mektupla ~ubeınıze bil_ -21 lık Teşrin 1942 -

Sac bakımı güzelliğin en 
b :rindı ~rtıdır. 

Petrol Nh.am 
ll•·r eczanede sa.Wır. 

YabanCI dil dersleri 
Beyoı;lu Halk(;V nden: 

Türkçe, tngiUlce, Alma~a, Fr n_ 
sızc~. ameli rlektrik deı·.slerine 
ı. ikincit~rin. 94.l ı.arlhinde başla _ 

dirmesı \c P. Tgm. Hnı.an oğlu Nu ı 
rettin Errlil (!J2~C-74) ün şube: 7.30 Pı:ogr~nı . • kcstrasL 
mize miiracantı lüzumu ılün olunur. 7.32 Vucudumu 19.30 A. Haberl,.rı 

DAVET 
Beşiktaş Gençlik Klübü B~

ka.nlığından: 

25/10/942 Paıar gunü ı;aat 10 d:ı 
BeşikUış Halkevi salonunda :ıktolu 
nacak fevkalade kongrede Klü.p aza: 
larımn teşrifleri rica olunur. 

RUZNAME 
1 - tdarl, mali ı aporlann okun_ 

m::ısı. 

2 - Şeref Stadı in antı. 
8 - idare .Hcy'P.ti ~rıtihabı. 

zü \Ol~tırn _ 19.45 Müzik: yurt 
lım. tan sesler 

7.-tO A. Haberleri 20.15 R<ıdyo Ga _ 
7 .55 Mü.Lik Rad zetesi 

yo Salon or_ 20.45 Müzik 
kestrası 21.00 Konuşm:ı 

12.30 Program 21.15 Müzik (Pi.) 
12.33 Müzik (Pl.) 21.30 Temsil 
12.45 A. Haberleri 21.50 Milzik Ri 
13.00 Muzik. ynseti cum _ 
18.00 Progr:ım hur Bando _ 

18.03 Milzlk su. 

18 4!i MilziK: Rııd_ 22.30 A. HubeJ·Ieı·i 

yo Dans or • 2:l,50 Kııpanli 

nacaktır. • 
Dersler meccanidir. Kayıt ve kabul ,. Türk Basın Birliği ve Ortakları~ 

!:~.a~ri:~::~·. 942 tarihine kndar R e s m ..... 
1 1

• 1 a..... n 1 a r , 
1 teyenlerin nufu hüviyet cüzda_ 

nı, iki Iotograflıırlle Hıılkevimize 
mUracant ylemelcrlni rlc<ı ederiz. KOLLEKTIF ŞiRKETiNDEN : 

İstanbul sicilli ticaret dairesin.in 28733 s!cil numarasında 
ukayyet ve İ.b'tanbulun bütün yevmi gazetelerinin hissedar 

olduğu Şirketimiiin mukavelesinin 6 ncı maddıesinde şiı'1'eti
m.izin meyzuu iştigali: 

Kuruluş tarihi: 1888 - Sermayesi: 100.000.000 Türk li1'fi8I 
Şube ve Ajan.41 adedi: 265 

Zirai ve icari her türlü banka muameleleri 
Para biriktirenlere 2&800 lira ikramiye veriyOI' 

Ziraat BanKasında kumbarah •e lrumbarasız tc.sarruf beea~ 
en a:ı 50 liraJı bulunanfara senede 4 defa çekilecek lrur'a ile aşai• dıık1 

pliına g<ire ikram.iye dağıtılacaktır. 
4 a"41 1.111 LINlık 4.000 LIN 

• • - • LDOO • 
4 • - • t.GIO • 
•• teO ...... 

100 adM • ....... t.- ._.,. . . . . ..... . ,. . . . .... . 
DiKKAT : Hesaplarındaki pa alar bir sene içinde 50 llrnd<ın a 

dilşmiyenlere ikramiy' çıktığı tak 1ırde % 20 !azlasiyle verilecektir 

&aralar ı•e ıle dört defa 11 Hart. ll ilaziraa. 11 EJ· 
wı ve ll Biriııcikinu.n taı'ilıleriDde çekilMektlır. 

Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü 
JJlüdiirlüğüntieıı 

Veremle ücadele 
Resmi daire veya o hükümdeki daireler in ve 

müesseselerin ticari mahiyette olmayan ilan
larmm gazete ve mecmualarda vesair ilan ya· 
pılan yerlerde neşri için kabul ve neşir vasıta· 
larına sevk edip neşrine tavassuttur . 

1 - Pendik Baktcriyolojı .Enr,titi.isü için yüzde onıı hassas olrn. k ı 1 r4 
180 bıış yerli d<:n:ı kupalı zor! usulile eksiltmeye konulmuşt.ur. 

2 - 180 baş dananuı tahmin bedeli l l040 liradır, 

3 - Eksiltmeye fştirak edecek ol:ııı lar ınltnnkasay:ı girme • rt • 
haiz v~aikle birlikte 1053 liralık tenunat bedelini \'eyahut mekt.ıllıl '11 

• 

böyle mi olur? 
nı senenlıı tahmin b" tçesine na
zaran 3094 lira 55 kuruşluk b'ir 
fazlalık da t.em:n etmiştir. Bu, 
hiç bir ccmiyeti.ro"tln nasip ol
madığı bir mazhariyettir. 

Bu itibarla RESMt DAİRELER, bütün gazetelerde ve 
mecmualarda. nesr'mi istedikleri il8.n1:arm.ı bundan böyle: 

lıtanbul Ankara cadde8i No: 80 de bulunan 
(Baş t .. r .. fı 1 ıneıde) 

dclcs C<' yeti 15 senelik uzur 
ömrü zal"iındn kaç hasta faki 
rin ,mdadınn ko ~uş, kaç zaval 
hyı pençl'lcşti~i o amansız dert 
ten km ta.ı ına~a <;alışmıştır? E-
8ı:>fle verııcc k <.·~vap hemen he 
men hic;tir. 

15 sene cv\•el ~nyesinin, İs. 
ta.nbul viliiyet.r.iıı her kazasın
da b:ı ı r d .. <>ı1:ınscr vrıcuda getir
mek V<' bumhrda her fakir ve. 
remlir,"n inı-lndına kocıınak ol
duğumı öyl.yen Cemiyet, 1942 
me :ı.i bı ançosun<la. ancak ve 
anc~k 2 lanecık di...:ı ıanseri bu· 
ıunduğunn iftihaı la ( !) kayde
diyor. 
c~m y fü enköyd bir saıı:ı

toryom v cuda get.nnistir. Ta· 
bil bu sanato yomd tedavi edi
lecek hnst.ı ların c.kscrsiPin fa. 
kır ve hımaycye muhtaq ol.ı rıla· 
rın h• kıl etmesi icabedcr, değ'il 
ın. ? .. Hayır, iş hı ç de öyle değ"J. 
rr. Bıırada ancak günde 4,5 li
a iicret v ren tedavi cdil"bilir. 

!oksa b"r fnklrin burada Ceı;.i
v.>t heSııhına tedavısi yapılmaz. 

1941 s n s"nde bu sruıatoı -
yomda 2l 2 si devlet ve nıücsse
·eler hesabına, 2 8 · de kendi 
ıesaplıırıııa olmak iı7~re tedavi 
>dilen 450 ha taya mukabil bir 
..anecik bılc. Cemiyet hesabına 
.edavi edilmcmiştır. 

Cemiyetin 1941 senesinde ta· 
hakkuk eden \'aıf.dat bUtçesine 
1azaran bankalar ve mücssesat 
1ezJir.de bulunan matlubu 1779 
ira 50 kuru~; iane ve teberrü
ı.ttan topl nan 10.613 lira 80 
mru .. ~ · fı.za aid ı.tı 197 lira; balo 
\ e müsamere h sılatı 14.075 ll· 
ra; rozet hasılfı..tı 540 lira 76 
kuru.c; · mülcferıik gel'irlerden 
l.267 İira 30 kuruş; himaye edi
len fakir veremlilerin tedavileri 
için devlet veya müesseselerin 
v:crd:ği para 3890 llra; pul ha· 
.alitı 40.216 lira 83 ku.nı3; em
vali gayri menkule iı'adı 951 li
ra 18 kuruş: sanatoryomdan a. 
tınan 3.000 lira olmak üzere 
76.531 lira. 37 kı.ıru~ur ki, ay-

Türk Basın Birliği ve Ortakları 

Resmi ilanlar şirketi 
SOLDAN SAGA 

Şimdi gdelim Cemiyetin mas
raf bütc esine: 

Yine aynı senenin tah4kkuk 
eden rnasrar bütçes'ine nazaran 
Cemiyet m erkn.inin idari mas. 

rafları 529'1 lira 26 kumş; pro· 
pagan<la ve mecmua masr.ı.ft 
900 lira, tahsildarlara verilen 
aida 3497 lira; devlet, müesse
seler \"ıe hamiyet.sever vatandaş· 
lar tarafından tedavi ettirilen 
hastaların ücreti 3564 lira 58 
kuruş; ödenecek borçlar 63 lira; 
pul tabı masrafı 3280 lira; muh· 
taç veremlilere yardım 4.03 ( ! ?) 
lira; Eyüp dispanseri masrafı 
7066 lira 31 kuruş; açılacak dis
paneerler idari masrafları { ! ) 
3.330 l:ra 4 kuruş; açılacak 
dispanserler ve sanatoryom in. 
şaatı wnumt masrafları 35.482 
)j ra 88 kuruf} olına.k üzere 62 
bin 881 lira 7 kuruş saı fe<lilmiş· 
tir. B ına mukahil ~apılaıı iş 
yalnırea fakir vercmlilere sarfe
dilcn 403 liradır ki umumi ma.q. 
rafla mukay.ese edilecek olursa 
binde 6 dır. 

ne gönderilmesiIİi ve ilıl..'llaı ıngi.inü gününe neş.rmi temin et· I 
ı - C<:!rcyan edf!n - Gölge. 2 - tiğimizi ıilan eyleriı.. 

Yemeklere konan biı· bahrırlı nıad_ ·;:~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~: 
de. 3 - Vücudde olan Lir şiş - !ç_ 
ki - Nota. 4 - Rubıtai haliye eda_ 
tı - Esasen. 5 - l3ir emir - GU _ 
zel. 6 - ·r nevı suculc - Ala ça_ 
kılır. 7 - nir emir - Ay - Bir 
l artin okunuşu. 8 - tstnnbulun en 
iyl suyu. O - Çıkanın aksi - Gene. 

YUKARID/\N AŞAÖIYA 

ı - Kuduz - içki dnğıtnn. 2 -
B ir cins merk<'P 3 - San'at - Baş_ 
ta olan bir hast<ılık - NoUı. 4 -
tsim - But>day Ye arpanın sapı. 

5 - Dokuma - Mıısdar edatı. 6 7"'" 

Kara - Tabiat. " - Su - Bir a(:tır. 
lık ölçüsii - Edat. 8 - 1sUınbulda 
bir semt. 9 - Eriııen - Mcyvalm·ın 
elbisede bıraktıgı iz. 

- Dünlttt bulmacanın halll -
12345678 9 

1 AITıE H ı KTOIL A 
2 K I A I ŞJ_• ! K I A IM ! E R 
3 1 IS! ' Z !O : R ı ll '. H IA 
4 'N !• B AıL • 'H1 t ı s 
S • SIOIN • IHA M • 
6 BIE\Ll• iV O N!• IP 
7 EILl• ITIA!Rl• !Ç ~ 
8 Lll IMIOIN1• IDIA L 
9 .'A.. MI N • B ıO YA 

Bu vniiyet ka.rfilsında Ve· 
remle Mü'!ndelı:ıı Cemiyetinin ga
y t'Sine asla erişemem~ olduğu 
açıkça görülınekt.eüir. Birçok 
hayır cemiyetlerinin malik olma 
dıklan blınaye ve yardıma maz· 
har olan bir cemiyetin bu dere
ce az iş görmesi, teessüre değer 
bir hidisedir. Memleketimizde-----------

ZAY! 
Fen Fakültesi ,.angınında zayi o_ 

lan lise ve olgunluk diplom::Jarımm 
7enisini çıkaracağımdan eskilerhıiD 
hükmü yoktur. 
H;,ydarp~a Ll.-ı 938-!>39 .mc:ı.un. 
!arından: Ahmet Kolıuz 

veremin ııe derecelere kadar kök 
~ mr i.fet olduğu da göz.. 
önüne alı.'ULC3.k olursa, bu ce· 
miyetten c;ok da.ha büyük faali
yetler mklemekte haklı olduğu
muz tamamiyle anlaşılır. İdare 
masrafları 5294:, tahSildar aida· 
tı 8497 lira tutan bir cemiyetin 
asıl gayesi ola!ll fakir veremlile- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
re yardım parası olarak sadece &ahlbl: A. Cemaleddln laraço6l11 
403 lira aarfetmesi gülünecek Neıı-lyat MlldUrU: M. Sami Karayel 
değil, ağlana.cak bir haldir. EaııldıGı yer: (H, 8eklr GDrsoylar ve 

Rıtkı Naluooğhı f A. Cemıhıddln 8araçoıtıu Matbaaeı') J 

/'' 

~ 
~ ~ ıw. .. eJl.Ut,\(}...,.,.. 

1e .. .(~~tM- ~~ ~ 
1"uNG~RAM KR.·,,10N 

O..~ •IW;" <A\Je.t.Ü<..6W.. 

murı:ıknsadan bir saat evvel vczn<!ye yııtırmL5 \"e mülılirli.i mckt.ır.ı " 
cıatın alma komisyonuna ihaleden bir saat evvel \'ermiş bulunacak 

4 - ihale 27/10/942 S:ılı gOnil saat lG d:ı istanbulda C<ıgnloglutı 1 

Erkek Lisesi ynn.•ıda Yü~ek Mektepler Muhasebeciliğinde, Pendık B "ır. 
rlyolojı Enstitüsü sa'rn1 nlma komlsyonund.ı yapılacaktır. 

5 - 180 baş yerli \'C hassas dananın hususi ııartnnmesini gorn e• ~ 
bu husust.ı 1zahat almak ıstiyenler hergiln müessese müdürlugüne murf ı • 
edebilir. (532) 

1 İnhisarlar U.Müd~lüğündcn 
1 - :vmteahhit nam \'e hesabına olmak üzere \·erilecek 29.500 ıı•)ı 

mısırdan 9553 kilo nümunesi mucibince dik•t..rin kola ve 4301) kilo d. • 
naml'Si mucibince ni.5<ısta kola pa1arlıkla imal ettirilecektir. 

2 - Pazarlık 23/10/942 tarihine rastlıyan Cuma günü saat ıo ı i'>' 
Kabataşta Levazım Şubcslndekl AlımKomisyonunda yapılacaktll'. 

3 - Şartnameler ve nUmune her glın sözü geçen :'lllbede cônıleh 
4 - İsteklilerin pa.ulrlık için tayin edilen giin ve snatte % 7,5 g ,ve"'. 

me parıılariyle birlikte adı g~en K omisyona gelmeleri illin olunur (5oı _ 

1 Devlet Dcmiryolları ilanları] 
~ -. . ~ . .. . 

Muhammen bedeli (25000) Ura ol. n 1000 ton yüksek kalitede 
miş kirec 2/11/9~2 P:lzartesi günü snat 15.30 da lrnpalı zarf usulıle Aı 

rada İdare Binasında toplanan .Merkez 9 uncu Komisyonca s tın , htl • 
cııktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (1875) liralık muvakkat tc"llınat ılr: k.o 
nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saııt 14.30 n kanar ıı 
geçen Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme D· .esinden, H. ydı< 
papada Tesellüm ve Sevk icfligindcn temin olunur. (527) 

• .... • t ~ • • • - " • • • 

ASETİLOPİRİN NEŞ'ET 
GRiP - NEZLE - BAŞ ve DIŞ A~RILARI 
SOÖ.UK ALGINLIGINA KARŞI TESiRi KATiDiR, 

2 lik zarf ve 20 llk tüpleri her ıı:cr.aneden arayınız. 

lıtanbul De/terdarlığından : 
Dosya No: Cinsi 

:Muhammen ,d 
bedel Ten:ıill 

51217-1114/63 Mecidiye köyünde 5 pafta 12 ada 
8 parsel No. lu 1731 metre murabbaı 
arsa. 1038,60 ?il~) 

Yukarıda yazılı gayrimenkul 30/9/!M2 tarihinde açık arttırma ile sl1 
ta çık:ırılnus ise de talip zuhur etmediğinden bir ay içinde Pazarlıta ~ 
rakJ,lmı~tır. 

lstcklllerin muvakkat teminat makbuzhın ve nüfus hüviyet ci.izdıınl't 
rile birlikte bir ay zarfında hnftanın Pazartesi ve Çarşamhlı gırıleri 9 

H dNı 1fl y:ı karlar fillı Errıliik Mııdnrhıglıne mur .ı:aııtl;ırı < 4211 l 


