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SULH NE ZAMAN? Milli Şefin 
tetkik seyahati Blr İngiliz Nazın Lordlar Ka

marasında, harbin daha uzun 
süreceğtnl, çünkü düşman daya
nımının gevşediğini gösterir alA
metıcr belinnedlğini söylemiştir. 

Harbin dördüncü yılındayız. 
Her yerde sıkıntılar, yoksunluk
lar gittikçe artıyor. Ateşe, demi
re, silftha harcanan paraların 
haddi hesabı olmadığı gibi ölüme 
giden insanlann, yanan yıkılan 
şehirlerin sayısı akıllan durdu
rur. Bununla beraber işhı sonu 
neye varacağı henüz bilinmiyor. 
Büyük tehlike, savaşan memle
ketlerde yüreklere bezginlik, bık
kınlık, hele yılgınlık çökmesidir. 
Herkes artık soruyor: <ı Sulh, 
acaba ne zaman?» 

Sulh olmak içtn harbin bitme
.si gerektir. Harb de üç türlü bi
tebUir: Dövüşenler günün birln
«ıe anlaşıp barışırlar. Yahut 
memleketlerden biri, umulmadık 
bir sırada 1çerden yıkılır, cephe 
kendiliğinden bozulur. Bu da ol
mazsa, iki taraftan biri, ötekini 
sllft.h kuvvetile yener. 

Blri'ncl ihtimal çok görülm~
tür. fakat lm harbde o1agan de
ğildir. 

' çlci sayılan fel!ketler henüz bu 
inan ve güveni sarsmaya yetiş
mei. Darlık ve yokluklar da Al
man mlllettnı ayaklandırmaz. 
Almanlar herşeyden önce bir 
disiplin milletidir. BelkJ iyi doy
muyorlart fakat aç değildirler. 

---·----
Dün akşam Orta Ana-
doluda seyahate çıktı 

Almanlar, bu harbin yanlış --• -
yürütüldüğüne, Rusyada boşuna Ankara 1 O (A.A.) - Reisi-
çok can verdiklerine, hattA. bu cumhur ismet İnönü bu ak~m 
işin çıkmaza girdiğine i:µansalar saat 19 da Orta Anadolu' da bir 
da artık geri dönmezler. Çünkü seyahate çıkmııtır. 
yanlış bir Anglo - Sakson propa- Milli Şef Ankara garında Bü-
gandası onların kafasına iyice yük Millt:t Meclw reisi Abdül-
sokınuştur ki Almanya bu sefer halik Renda, Ba§vckil Şükrü 
yenilirse Almanlar ltöle olacak- Saracoğlu, GenelkurtnRy Ba~ 
lar, Almanyadan eser kalını- ikanı marepl Fevzi Çakmak, 
yacaktır. Ölmeyi tercih ediyor- Veldller Heyeti, Cumhuriyet 
Iar. Halk partisi gmel sekreteri, ge-

Ne gençlik, ne ordu, ne teşki- nelkurmay heyeti azalan, müa-
rn.t, ne de sistem bakımından ' I takil Parti reis vekili, mebuslar, 1 
1918 Almanyası ile Hltıer cıBüyük genelkurmay, Millt Müdafaa 

. Vekaleti erkanı ile diğer Veka-
Necmeddın Sadak let1cr erkanı, müesseseler direk-

(Devamı sahife 2 sütun 1 de) törleti tarafından uğurlanmı~tır. 

----~~~--·~----~ L J 

Tahran'da bir Finlandiya sulh 
ayaklanma mu yapacak? 

Binlerce kİ§i Meclise hü
cum etti, mağazaları 

yağma etti 

Bir Amerikan gazetesi· 
nin ortaya attığı haber 

acaba doğru mu? 

Uyuşup barışmak içtn, kavga
ya sebep olan httltn ortadan 
kalkması, bir veya iki tarafın 
uysal davranması şarttır. Hal
buki bu sefer, her ikl taraf ötekini 
ortadan kaldırmak istiyor. Kav
ga, bir anlaşmazlık yüzünden 
çıkmamış, dünya h!klmlyeti lddl- Tahran 8 (Radyo) Bugün 
asından patlak vermiştir. Bu Tahran'da Mecliı pinuı önünde 
iddiaya bir de inan ve düzen av- toplanan bir kaç oahıa, Meclis mu
nlığı katılırsa, bir uzlaşma sul- hafızlanna sokularak Medisc bazı 
hunun eski devirlerde müminle maruz.atlan olduğunu aöylemiş1er
k~firtn' barışmasından güç oldu- dir. Polis hunda bir mahzur olma-
ğu meydana çıkar. dığını görerek bu tahısların talep1e-

Bir uzlasma sulhu bir zaman- rini kabul etmiı ve kenclileriııe rnü
lar belki olurdu. Almanya, Rus sa.ade etmiştir. Fakat ilk önce bir 

Ankara 10 (Radyo gnzetcsl) - Nev
york Poot gnzetesı ta.rafından veri
len bir habere göre FlnlA.ndlya ile 
müttefikler art.ısında. sulh mtiz::ı.ke
rclerl devam etmektedir. Bu gazeteye 
göre Finlandiya Rusya lle sulh ya.p_ 
malt için İnglıtereden gnrantı iste
mektedir. Bu haberlerin ne dereceye 
kndar doiru olduğu belll değildir. 

harbini cabuk bitirmiş ve Ame- kaç kişiden ibaret olan bu grup bir Vaşington 10 CA.A.) - Fl.nlô.ndiya•
rika harbe karışmamış olsalardı, anda binlerce kişidccı ibaret bir nın ayrı bir sulh 1çln Amerika ile 
tek başına. kalan frıgtltere, Rus- kütle halini almıı vo Media binası- görüşmeler yaptığından bahsedlli-
yeyı yokedip olanca kuvvetne hücuma baıhunırttr. P-= 

garba dönmüş bir Almanya He Müteamzlar Meclisin camlannı Stokholm ıo CA.A.) - Slyast mah-
:ıyuşmak yolunu tutabilirdi. kınnıılar ve Meclis binası dahilinde fillerde sanıldığına g(i·e, Flnli\ndi-

( 
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BU SABAHKİ TELGBAPLAB 

Tunus'un 15 Km. cenup batısına 
Müttefik paraşütçüler indirildi 

Mihverciler Tunus'a1000tayyare getirdiler 
Teburba'da eski mevzilerine çekildiler 

Londra 11 CA.A.) - Müttefi.klertn 
Tunus ve Libya cephelerinde taarruza 
geırmek üzeı:e bulunduklannı göste
ren birçok belirtiler vardır. Havala.. 
rın bozukluğu, dlln Tunusta ha.va 
faallyettne mf\nl olmuştur. Cephede
ki Reuter muhabirinin işaratına gö.. 

Romada sulh 
•• • • 

numayışı 

T eburba muharebesi 
naııl oldu? 

• imali Afrikadakl Amerikan umu
mi karargihı 11 CA.A.) - Son Tebur_ 
ba. muharebesi hakkında aşağıdaki 

tafs11At verllmlştlr: 
re Almanlar Tunusta Tcburtıa.'nın Pazar gecesi Teburbada muhnrebe 
garbında blraz llerllcdlkten sonra. es- H l " şlddetıenml§Ur. savaş, piyade kuv-
ki mevzilerine çekilmişlerdir. Tunw a k Y &fasın sulh ,, vetıert tarafından taklbedilen Al-
şehrinin ııı kilometre cenubu garbtsl- diye bağırdı man tanklarının Amerita'ya hücum 
ne l.ndlrllen mütteruc J>lU134Ütçüler, etmeleri üzerlne ba§lrunışt1r. Ame-
blrçok tahribat y:ıpmışlardır. rlkan tankları Teburbanın cenu-

Llbyada Ageylıl. civarında harekAt Londra 1 1 (Radyo) - Halk bundan bir karşı taarruz yapmışlar-
dün topçu ve keşif fnallyetlne 1nh1- Roma ıehrinde sulh lehinde büyük sa da dü~a.n tarafından derhal 
sar etmiştir. MamafUı düşman mü- b durdurulmuşlardır. 
t dl t dl k ir nümayiı yapmıştır. Papa, görün ema yen acız e ime tedlr. Müteakiben İngiliz pl""des! "1mal 

L d 11 (AA) R t in *~" ı düg~Ü zaman, halk cYa-•ın sulh> JM 
11' on ra . · - eu er ._er ...- batıdan hücumo. geçınılş ve llerleme-

muhablri bildiriyor: Mütteflk keşif diye bağınnı~tır. ye muvaffak olarak mn.hsur bulu-
kollan ve topçusu dün büyük bir ._ ____________ ~ nan zırhlı Amerlkan kuvvetlerinin 
~aallyet göstc~ercUr. General yükünü hayll hafilletmtştlr. Bu su
Montgomery, Ageylftda düşman mti- Norveçten ve doRu cephesinden getı- retle Almanlann bütün ileri hareket
dafaalnnnı yoklamaktadır. önümtız- rllmlt olan 1000 tayyareden mürelc- leri aldm bırakılmışt.u. Amerikan 
deki 24 saat. mihverin mukavemet ket blr hava kuvvetini Slçilya - Tra.b- ordusunun bava kuvvetleri ile İngllhı 
derecesini gösterecektir. HAdlseler ça- lus - Tunu., üçgeninde toplanmlf}ar- uçaklan ateşleri ve bombalan ile 
buk gelişeceğe benzemiyor. dır. durmadan sahayı süpllrmllşlerdir. 

Almanlar Tunu'a 1000 Kahlreden gelen haberlere göre ae.. Müteakip günler de birçok hava 
klz1nct İngiliz ordusunun aon taa.r- savaııan olmuştur. Aralannda Mes-

tayyare yığdı ruzunda mlhvercııer 513 tayyare serchmlt 110 ve Junkers 88 ıer de 
Londra l1 (A.A.) - Alınan malft.. terkeylem~lerdlr. Bunlardan 404 ü bulunan 14 Alman uçağı düşürlilınüş-

mata göre Almanlar, kısmı Azamı Alman tayyaresldlr. tür. 

Arnavutluk 
istiklaline 
kavuşacal< 

Doğuda Rus taarruzu 
Halbukl şimdi işler terme dön- büyük tahti~t !)'apa~ak. . mebuslara ya yakında ya Rusyo. ile ınllnferit bir 

müstür. İ'ngiltere ve Amerika. hakaret etnuıler ve ıçlcrmden ~- sulh yapmak ve yahut Alınan)"n ne 
'Almanyayı yenmek ve Nazillğl !a.nnı da ~.ralamıılardır •. Bu hal b.ır 1şblillğln1 kuvvetlendlrmelc şıkl~ın-
ortadan kaldımak için böyle bir ~~ ıekünı ~lmııt.ır. _Polıs bu halın ~:~~:::,:c::;r~ AJ:ı m~ • 
fırsatın bir daha ele geçmlyece- ~nune geçe~ye~ek hı; duruma ge- nasebetlerin l ıslah etme~ı arzu eyle- Birle .. ik Amerika 

Stalingradda ve merkezde muharebe
ler devam ediyor. Almanlar Rjevde 

bir miktar ilerlediler 
ğlne inanıyorlar, sonuna kadar linu Baıvek.il ~ır emll'name neJr.e- dlğl g5rülmektedlr. :r 
harbe karar vermişlerdir. Alman- der~k halkın sukunet b~lmaaı~ı .1... Hariciye Nazırının Moakova 11 {Radyo) - Dün edildi. Takriben 350 düşman subay 
ya, en elverişli şartlarla uyuşmak t~mıı v~ .gı~~ maddelerıle saır ıh- Romanya ve Bulgarista- beyanatı gece neıredilen resmi Rus tebliğine ve eri yokedildi, büyük miktarda 
istese bile onlarrn uzlaşmak iste- tiyacın ıkı_ eun zarf~nda v• ~a~k!n ar- nın durumları göre Ruslann Stalingrad ile Merkez ganimetler aldık. 90 düıman askeri 
yeceklerlnt sanmıyoruz. zu.IU. veçh~le halle~lece~ını ılan et- - •- ! cephesinde taarruza devam ettikleri de teslim oldu. 

k mıttır. Eger bu numayııler devam Nevyork 10 (A.A.) -Yakın Şarkta- Londra 11 (A.A.) - Birle- kaydedildikten sonra töyle dcnili-
ıKl taraftan blrlnln lçerden edecek oluna hükumetin ailah kuv- k.l bir Amerikan gazetesinin bildir- şik Amerika Hariciye Nazın Diğer bir k~imde düşman ilerle-

çökm:stne. ve harbin bu suretle vetine de müracaat etmek zorunda dlğlue göre, Bulgar ve Rumen siyasi B. Cordell Hull Birleşik Ame- yor: . .. .. yiıimizi yavaşlatmak için büyük pt-
bir gun bırdenbire bitivermesine kalacağı aynca ilave olunmuştur. ndamlnn mihverin muharebeyi kay- rikanın duş·· marn memleket- Stahngrad • cenu.bunda kuçuk yade kuvvetleri ve 70 tankla mu· 
gelince, Amerika ve İ'ngtltere bu Tah 'd ik l" bedeceğlnl görerek mtitteflkler za- rln 1 in A t gruplarımız ılerlediler. Almanlar kabil taarruzlarda bulundu ve in-
gtbi değişimlerden çok uzaktırlar. ran a veı a usu u forı ka.zandıklan zaman kendi mem- le den atmak ç rnavu • . ~~abil hücuml~~da bulundul~r .. llı:i .anca büyük zayiat paha.sına ehem· 
Onlar harbin e.nı kötü günlerini Şah bugün bir emirname ncıre- leketlerine da.ha. müllylm muamele l~ra ~rdımda bulwıaca.ğını bolükten fazla d.uıman kuvvetıru ve miyetsiz de.recede ilerliyebildi. Kto 
atla~ışlardır. Henüz kümeler derelt Tahr<ıJı §ehrindeki nüfusun edilmeslnt Wın1ne çallşmalctadırllır. söylemıştir. B. Hull, Arnavut- 6 tankı imha ettik. taatımız düşmanı durdurdu, düt"" 
hallnde büyük insan özverisine tubit olunmasını ıve bütün yiy~ek Blr Rumen alynsl adamı Romanyalı- lann dağlarda yaptıkları çe- Stalingrad'ın ,imal batısında kuv- man muharebe meydanında 42 tank 
katlanmadıkları gibi halkm çek- maddelc.rinin halka veaika muk.abi- lann gayet mü.fknt ahvalin tazyıkı te muharebelerinden takdirle vetlc.rimiz, düfmanın oiddetli mu- bıraktı. 9 düşman uçağını düıür-
tiği darlık da dayanı'lmaz derece- linde dağıtılacağını ilan ctmiıtir. altında. s!ICLha sanldıklannı söyle- bahsetmiş ve «Arnavutluk kllt'hil hücumlannı püakürttüler ve dük. 
ye gelmiş olmaktan uzaktır. Tahran 1 O (A.A.) - Resmen mtıtır. A~lantik beyannamesi muci- ayrı ayn k~imlerde taarruzlarda 

B dan ba ka A rlkada İn bildiTildiğine göre dün Tahran'da • • • • bınce yeniden hürrlyet ve is- bulundular. Ön erlerimiz, düımanın 
gtıt un d har~ın • bıi:e ·nı i t - kargaoallklar olmuı ve parlamento Baı vekil valımızı t~1~~1ne kavuşacaktır.» s<n1e- müstahkem mevzilerini zaptederck yeni!: ;oktur. Harblln s:..ıeyhı:ı:e meyda!1ında yapılıın ~rültülü bir kabul etti rint ilAve etmiştir. 300 den fa_zla düı~an ~ubay_ ve 

, olanlar da vardır. Politika bakı- nllmay~ı ~~u1r1da magaz.alnr yağ- Ankara ıı (Telefonla.) - Başvekil l. .J erini yokettıl.er. ~ıger bır kes.ımde 
mında·n hükftmetleri gibi düşün- ma edılmııtır. ~k&ri kuvvetler ve I B. Şükri1 Sa.raçotıu dün öğleden M } p • dül'man takrıbeı! hır alay kuvvet ve 
meyenl~r, hattA Almanya ne lran polisi nümay~ıçilet üzerine ateı I sonra İstanbul valtsı ve belediye reisi areşa etaJD 4~0 ~~nkla ön mevı.ilcrimize muk~-
uyuşmanın doğru olacağım söy- açmıılardır. Yagmacılar yakalan- doktor B. Li\tfl Kırdım kabul et.mit- _ _ bıl hucumda bulundu. Kuvvetlerı-
levenler de yok değildir. Bir İn- mııtır. . . . 

4 
• 1 tir. Konuşma uzun müddet dev~m 1 miz, ak~ma doğru düşmanı püskürt-

gfltz Nazırının oğlu geçenlerde Bugün vazıyete tamanule hal:ım t ctmlşUr, B. Lftttl Kırdar bugün IS- Alman maref& 1 von tüler, 1 o tankı ha.sara uğrattılar ve 
Berline giderek radyoda açıktan olunmuıtur. tanbula hareket eoecekUr. Runstedt ile uzun bir 2 bölükten fazla bir dütman kuvve-
açığa harbin aleyhinde konuştu. 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

.. 111111111111• 11111111 görütmede bulundu tini yokettiler. 
Fakat, harb düşmanlıfı yahut Stalingrad'ın cenup batıaında 

sulh taraftarlığı ve bukrunete Vit'hy ıı CA.A.) - Batıda Alman kuvvetlerimiz, ayn ayrı faal eıkeri 
muhalefet tektnk kalır bir inan ıtuvvetıert tıumandanı m~ ven hareketlerde bulundular. Henüz ta-
ve politika toplulu~ h9.ıinde de- RlDldstedt, mareşal P~ln1n daveti mamlaınmıyan haberle.re göre bir 
l'lldir. Eğer olsaydı, Amerika ve ilzerlne bugün Vlch)"ye gelmlf " giinde 400 düftIUUl subay ve erini 
fngiltere gibi aşın söz ve yazı derhal mareşalle uzun bir müzakere- yokettik. 2 tank, 42 mitTalyöz, 7 
hürriyeti olan memleketlerde de bulunmqtur. top ve 35 •teı nokta11 tahrip et-

gt 11 kalamazdı Müzakerelere B. Lavaı de i§t.lrAk tik 2 uçağı da düıürdük. 
z · etml~l.r. Bu mü!Utatta Franm or. ' . 
Almanyaya gelince, orada da dusunun terhisinden dolan mesele- Merkez cephesmde ukert kuvvet-

blr çöküntü beklememek doğru ıer görlltülmfiotür. )erimiz, zaptettikleri mevzileri tah-
olur Almanya, eski Almanya de- Mare,aı Petaln Alınan mal.'eflllb\ln kim ettiler. Bir kııım kuvvetlerile de 
ğlldi.r. Almanlar çok sıkıntı çekl- şererme bir öğl~ yemetı vemrlftir. taarruzda bulundular. Rjev'.in :~atı· 

Torino gene 
bombalandı 

Londra 11 CA.A.) - İngiliz bomba 
tayyareleri tarafından çarşamba ge
cesi Şlııiall İtalyada Torino §Chri ye
niden bombalanm]ftır. 

İngiliz ta)')'arelert, febrln Uzerl.ne 
vardıkları zaman enelkt hava a.kınl 

neticesinde çıkmıf otan yangınların 
hlll devam ettltinl g6rmtillerdlr. İn. 
gll1z tayyareleri, Torlnodan aynlırken 
sanayi mahallea1nde 30 b(lyük yan· 
gmın denm ettlltnl lfinnüşlerdir. Bu 
yenl akında yüz binlerce yangın •• 
2-4 tonlat lnflllt bombalan ntm.ıt
tır. 3 inıtHz ta11arest kayıptır. 

Torlnodat:l 1'1at tayyare fabrlkaia..
n hava 'bombardımanlan yijzünden 
şimdi verimlerinin anca.k onda blrt· 
nl vermektedir. İtalyaıı hart> sana
yllnln verimi yan yarıya lnmifUr. yorlar, çok feragat ve fedaklrlık Mareıaı Rundstedt yemekten sonra. aında bir düıman taburu tarumaT 

gösteriyorlar. Fakat, Amerika ve umumt karargAluna dönmUftt1r. ======::::ıı:=--=--============ı:==-=====-===• 
tngilterede demokrasinin ve hür- Fransıs hududu 10 (A.A.) Alman .. :1. k k & C; I e rı 
riyetin doğurdul:ru iç emniyeti, mnreşa.ıı Von Rundstedt umum1 ka-
Almanyada, daha fazlasile, bir rargn.hını Montpelier'de teals et-
rejime, bir adama halkın, btlha.~ mlştır. - --- ----
sa gençliğjn sansuz inam ve gu- y • G • 'd 
veni yarat1yor. Bu inanın derin- enı ıne e 

Gona çevresi Japonlar
dan temizlendi 

Memnun olacağımız bir hadise 
Halkımız ııbhatine itina etmek Halbuki gazetelerimizde çıkan ya-

baliunında.n da, ilme inarut bakımın- zJardan memnuniyetle öfreniyonıa 
dan da Avrupalı halklardan dalına ki bir çiçek salgını ibtimıJi karfııın
ileri hamleler göatermİftİr. Buna da kısa bir zaman içinde ~qlan· 

liğlnl yapan şey, bir rejimin ve 
bir adamın Almanyayı kısa za
manda en yükseklere çıkarmış, 
hiç ummadığı milli ideallerini 
gerçekleştirmiş olmasıdır. Al
manlar, kendilerine düşman ke
silmiş bir dünya karşısında iyice 
denedikleri bir edamrn nrkasın
dan gidiyorlar, inanarak. severek 

• ...ı.. bld' . • -!--, d" mızın ylll"llmdan fazluı kendı anu-
aon çı .. -çn, -.ısı ıaeama muu ıye laril Ad~- balüld" --•--·-•--Londra 11 (AA.) - Müttefik· tutabiliriz. e, a .,.. te e ........... .,....-

ler, Ye.ni ~ine'de C:ona ~ıntak8!ını Birçok Avrupa ~ dırB. .._ ....._. ..... twws- q,11. 
tamamıle Jfgal etmiflerdır. Btl~ ~a ........ k butalw .... 



&ntfe 2 AHŞAM 11 KAnunuevveı 1942 

SÖZÜN &EliŞi Mahkemelerde: ~-· iiliiiii~---

Kltlık ve nükte 
Keten kumaş almak 

isterken hapishaneye girdi! 
S abun iizerlno yazılmış blr yazının sonu sak!ıl üzerlne yapıl 

mıı nfilrteletle .bitiyordu. ~e münuebet? demeyiniz. Ma-
lfun ya Fr.ansada herşey gibi s:ıbun daazdıT. Herşey gibi sabun da Beyoilunda bir mağazada keten Ben de ııöylc havai mavi bir kuma, 
halka vesika ile vcrlliyor son zam nnlıırda bu kmizley:lal maddenin l.mna, parçalan ..aulıyonnuı. Haber almak istiyordum. Mağazaya gittim. 
bir parça dnha nza1ması üzerlne hillrllmet yaşı on sekizden küçük alan blrçok bayanlar oraya koıımut- Orada ke.lıı.balik vardı. Öteki mllr 
olruı erkeklere tıra~ sabunu veSikası verllmiyeccğini llfın etmiş. lar. Bayan Rebeka da bir elbiselik terilerle beraber ben de glnnek. iste· 
nu knrnn ele alan bir muharrir Fransnila sa un bil"az daha aza. almak için fır ah kaçırmamıı. Ke· elim. Bu memur bırakmadı. flı, geç 
Jırsa yaşı yirmiden, SO?ll'a ytrml b eşten nşağı olan emeıdere t'le tn'nş ten kumnıı satan ma~azanın önUne kalırsam herkes lyialnl seçecek ben 
sabunu verilemiyeccğint dilşiinürken şöyle tuhaf bir mnnmra kalabalık yığılmış. Kapılan kapayıp istediğim parçayı alamıy:ıcaktım. 
tasavvur ediyor: mU,teıilerl birer birer içeriye alma· Paramla mal alacağım, ıen karıpnal 

Heniiz tıraş olmuş bir baba, tıraş sabunu olmadığından uzun ğa mecbur kalmışlar. Faknt bunun- dedim. Dinlemedi; llll ııra')'a glre
lılr :sakal bırakmış olan yirmi beş ya:ınd ki oğluyla sokakta gider- la da izdihamın önil almamamı;, cehin, diye beni geriye abnak ~te-
ken !karşısına cıkaca:k olnn ahbabı: mağazanın kapısında iti~ kakış.o di. Niç.in geriye gideyim bayım) 

- Kimdir ŞU yn:nındald sakallı? ma!ar ba§lamıı, bir an evvel 'içCiiye Öteki milgterilerde para l\"8rsa ben-
Diyc sonınc:ı babası şöyle cevnp \'erecclmı.iş: girip kumaş parçalarının daha iyi de daha çok var. İstersem mağaza-
- Truuınadın mı canım, bizim küçiik! desenlc:rini alabilmek için kapıya daki kumaşların hepsln1 ibirden sa-
Iuharririn irvc ettiğine g··rc sayet mdiçük, büyüklerin bu- hücum eden bayan mü§terilerin kar- tın alabilirim. Eskiden kumaılanmı 

lunduiıu bir yenle ağzını açıp Wn knnşmaya lailknrsn: gaplığı .arasında mağaza kapısının Evropadan getirtirdim. Eh, ~dik 
- Sen cwela sakalını kes de öyle Jil[a kanş! diye tekdir de camlan da kırılmış Bu vaziyet ker- oralardtı. muharebe olduğu :için bir 

edilebilecekmiş. flSlnda kapı önlindeki mli§terileri §eyler gelmez oldu. Gönlilmlin iste-
f.şgal :ıltında ve bin bir mahrumiyet içinde bulwıan Fransa.da sırya koyup intizamla içeriye girme- diği şeyl alıımazsam çok lizülürüm. ı 

siit, yağ. :pt,~İr ve ekmcl..-kn sonra sabunun da bir glfu buJunmı- Ierini temin için kapınıın önllne Ah· Yazık değil mi hana) Mağazaya ku· 
yacak kndar azaldığını bildi'ren haberin arlmsındnn böyle nükte- met adında bir memur konmu§. l§te maş gelince hen de nlmak istedim. 
Jer gcleceğini talmıiıı etmek oldukça giiçtiir. Henüz rnağitlb olma- bayan Rehcka da bu yüzden suçlu Çünkim her zaman böyle okazyon
mıs Frnnsanın gazetclerinde görülmesi tabll olan bu ç«Şlt nükte- olarnk mahkemeye getirihni§. Iar bulunmaz. işte bu memur da be
Jere hara raslanması herkesi haklı bir hayrete düşürüyor. Netekfm Tahkikat evrakına bakılırsa, me- ni bırakmadı. Amma ben o.na bir §ey 
o memleketi bu bakımdan mütalaa edenler «Fransayı nükte mur bay Ahmet, kapıya hücum eden aöıylcmedim. Ke disine vurmadım 
mahvettin kanaatine kolaylıkla ıvarmı!l;lardır. bayan mÜ§terjleri maya koymağa da. Belki kazaen elimdeki §_emsiye-

Frans:tda ne olup ne bittii:ri henüz meçhuldür. O muammayı çalııırkcn bayan Rebcka bunu din- nin ucu dokunmuşsa orasını bilmem. 
ıınnmn çözecek. Fakat ha~~ bir tnraftnn bakılacak olursa Fran- lemr.m~ ıve: Bundan da ne çıkar) Bir yeri kınl-
sada açlık, kıtlık ve yokluk üzerine yapılan bu nfiktclerde her _ Sen karıpnal Sırayıı girersem rnamış yal... Bakınız: kumaşı d:ı 
türlü mahrumiyeti lıicc sayan bir tnnıf yok muaur! en geride kalacağım. Benden evvel a!amadım. ~o~. rica edi}:~~ htı- ı 

Şevket Rado girecıler içeride en iyi parçalan alnı- kim beyi lşınuzı çabuk bitirıniz de, 
s::============================ cak!ar, bana fenalan kalacak. Evve- mağazadaki kumaı1ar tükenmeden 

la ben gireceğim. gidip ben de alayım. Hem bu rne-
Diye kalabalık amsından ileriye mura tem'bih ediniz. bir daha beni 

geçmek iste.mi~. Memur: geriye bırakmasın. Sulh ne zaman? 
- Bayan! Sen bunlardan ıonra 1 Şahitler dinlendi. Hepsi de bayan 

{Baş tarafı 1 inci salıifede) 1 Afrikanın tam işgali, sonra da geldin. Evvel gelenler girip çıktık- Rebckanın mağaza önUnde memur 
Almanyası > arasında hiç benzer- - gittikce şiddetlenen deniz har- tan sonra .sen gireceksin. Sırayı bo· Ahmede hakaret ettiğini ve ıemsiye 
lik yoktur. Almanyada Nazilik, bine rağmen - ora~ıı ınilyo~- zarsan, .nc:~e~ il~riye ge.~ck ist~r, ile vurduğunu söylediler. 
yalnız bir te.şkilat değil~ derin bir ~. ~~ ve silfilı yığılması, öyle son~a luçbınnız gıreme:zsınız. Gerıye Suç sabit olmu,tu. Bayan Rebeka· 
ruh değişikliği yapnuştır. Faşist gorünuv~; . ki çok zamana muh- çckıl de &ıranı bekle. nın memura hakaret ve dövmek suç-
olan İtalya gfüi değildlr. ta.çtır. Butün mesele. bu zaman Demiı. Bayan Rebeka kumaşın ,larından dolayı bir buçuk ay hapse 

Tabiatta b!Ie <SÜrprizlern e yer lçınde: Alrnanyanın, Rusyada iş!- <-n iyisini seçmek için her ıeri göze 1 konulmnsına ve tevkifine karar veril
olduğu için insan, politika ve n1 bitirerek kuvvetlerini garba nlmıı ve memur ~endisini bırakm~· ı di. Hiç ummadığı bu kararı duyunca 
cemiyet hnvatında da beklenil- ve . Akdeniz. kıvıl~nna getirip yınca da açmıı agzını, yummuş go- bayan Rebekanın betl benzi uçtu. 
me~ en olaylara pay a vırmak her getirememesıne baglıdır. Alman- ı zünü. iş 'bu kadarla dn kalmamış. Kumaş nlmağa haz:ırlanırken tevkif
~aman gereklidir. Ne Amerikada, 1ar, gelecek baharda Volga ve Memura bir.hayli.~üfürlcr sav~rd~k- ı haneyi boylamak fenn halde &.sabı
ne İng'ilterede, ne Almanyada ta- Hazer kıyılanna vanr!a~', Kafkas- tan so~ra hıd~e~ı. yenem:mı~. on· nı bozdu: 
blata, insanlara, cemiyete hiç bir ya petrollerini ele geç.ınrltr, Rus- ~ckilenn sıra Üe gınp en g~ T:nk- _ Ben mağazaya gidecektim. 
zaman hiç blr şey olmaz düşün- yanın zen~ toprak ~ :b.~ynak- lı k~m~ar~ ~l~ıklanru gordu.kçe Kumaşlar biterse ne yaparım) Hn
cesl ilme ve tabiat ikanunlanmn larmdan istıfade ctmeıe başlıya- asabıyetı busbutun nrtarak şemsıye· pishanede ne iııim var benim} Ko-
11imkfın» çerçevesine sığmaz. Her ra~ bii!iffi '.Mihver kuvvetıerlnl ai i1~ memuru dövmü:ı de .. • cam bu iıleri duynrsn kıyametleri 
yerde her şey olabilir. Fa.kat, sa- Muttefıklerl!1. çıkış hareketine Hıddct!e. kal~an zararla voturur, kopnnr, elli tane avukat tutar da 
d ece, böyle imkfmlann, önümüz- karşı koyabılırlerse, Almanya bu derler. Sınırlenıp kabadayıhga kal- gene beni hapishaneden kurtarır. 
d ek i kısa bir zaman süreö-lnce harbi çok uzun ve yıpratıcı ~ir kışan bayan Rebckn dn kumaşı ala- Diye ııöylcnerck mahkemeden çı· 
f(>rünür o1madJğmı söyl~ek m?.daf~ harbi şekline_ sok~bllır, madığı gibi, memurn hakaret ve kıp tevkifhanenin yolunu tuttu. 
""' ~ d Muttefıklerln 1ş1 çok guçlcşır. dövmek suçlanndan da yakalanıp 
u OgTU ur. h + k t v lrnlıJ•o.r ,diiqın=ı "1.lAh :z.....,• Af..;1'ann~ J~saH ~a 11~ o:r:•>«>n'l Dı...ı uj;l .. u..,UnCU aulh ceza mııh C-

VCtiJC yenmeye. Öyle sanılır ki bu la_nır. Rusya harbl, bugu~ku gibi mesine verilmiş. Piyasada durgunluk 
harb, ancak bir tarafın öbür ta- buyük Alman k-uvv~~erini har- Mahkeme kapısında sıra bekler- Piyasadaki durgunluk devam et-
nı.fı yere scrmesilc bitebilir. Kim catan ceh~cm ~~ı. muh~fa- ken çantasını nçıp dudaklannın ru- mekle beraber fiatler birkaç bafta
kimi vcnecek ve bu, ne zaman za eder, Mihvere umıtsizlik ço'ke- junu, yüzünün pudrSlllı tazeledi. l dan beri hemen hemen aynı miktarı 
olacak? rek İtalyadakl çatırdılar, Bulga- Kendisi genç, güzel •ve gayet şık. !muhafaza etmektedir. 

Yılbaşı yaklaştığı lQin, Avrupa- ristanda~ ~rül~üler a.ı?rsa Arada bir kürklü mantosunun yaka- Yapılan tetkiklerde hiik\ımetin, 
nın köşe bucağında kalmış meş- hnrb talihi Muttefıklere gulme- sını düz_:l~p ~asabi adımlarla dola- lüzumsuz atoklarıı meydan ve.rilme
hur falcılar neredeyse olacağa ye başlar. şırken yurum.~yor: • ldeta zıplıyor. mesi hakkındaki kararının tatbikın
cair kehanetlere başlarlar. Fa- Daha bir yıl sulhten konuşula.. A~ saçan gozlennı davacı bay Ah- dan soma loptan fiatleri düşen mad~ 
]ı:at bu çeşit kitapların vat.anı maz. . metten ayırmıyor, avını kıskanan delerin perakende fiat1erinin, kara-
oln.n Fransa başt.a.nb~a :ls.gal al- Necmcdaın Sadak bir kedi ~ırçınhğı il; ~emuı;ı tep:- Tın tatbikına geçilmeden önceki yük· 
tında olduği.ı için, onlar bile akıl- ?:n. tırn~ga kadar suzup derın derın sekliğini muhafaza ettiği görülmüş-
lanna geleni yazıp yayanuyacnk- lzmirde Kızılay aşevleri ıçını çckıyor. 1 tür. Bu vaziyetin, pc.rakendecilerin 
]ardır. Bu çeşit falcılann yerini açıldı Mah'k.~e açıl~ı, b~yan,,. Reh.eka. fiatlerin yükselmesi üzerine mal 
nlmak niyetinde değiliz. fz:mlr 10 {A.A.) Bugün Kınlay ta- a .. z.ametli hır baş ı~re~Je ~~°,11 sc- alnrak aak~aınala1'11\dan ve bilahııra 

Falcılık ve peygamberlik bir ra1md:ı.n actır!.m.1Zln nç 6emthıde ·~~diktan so~ra mubaşınn ışaret bu~lar~ pzyasaya çıkarmalanndan 
tarafa bırakılırsa yannı keşfet- mtıhtaç halk& sıc:ık yemek dağıtmak ettıgı yere geçtı. E~~ okunduktan dogdugu anlaşılmaktadır. Yüksek 
mckte İngiliz Lordundan ileri ~ birer qev1 tı.Ç1lmış ve Ilk yemek sonra ~Y Ahmet davasını yukarıda ı fiatle alınan bu rnall:m perakende 
gitmek bugün için güçtür: Çar- etil fasulye olamk. dağıttlmıştu. Her yıızıldıb"l ıekı1~e anlatt~: satnrken ucu~a 'Verm~ esnafın J;ine 
pısm.a uzun sürecektir. blrl bin klşlye yemek dağıtacak olan -.- Bay .htıkiml dedı. Bu bay~v~ gelmemcktedır. Bu itibarla . pern· 

Harbin gelişimi, müttef.iklerln bu no everlnde ilk yemeğin dağıtılı- v~c ha~nd? bana .hakaret et~ı kende satı~ . fiatlerind~ ucuzluğun, 
Avnıpaya çıkarak Almanya ile şındn. vall lle Cumhuriyet Halk Pnr- gıbı, vcm!lye ~ıe de bırkaç defa yu- perakendecılerdeki stok mallnrın 
boy oıçüşmeleri şeklimle beliriyor. t1s1 mtlfetttşl, belediye ve Pnrtl idare züme vurdu. Kendisinden davacı- tükenme"inden aoara ba§lıyacağı 

Yani Alın • B A ad • heyeti reisleri. Kızılay, matbuat mü- yun. umulmaktadır. 
anya. « en vrup a mess1llerl hazır bulunmuş1ardır. 

yım, Avrupada kalac!lğını. Avro- Bayan Rebek.a, parmaklarmda el- ============ 
paya dilediğim gibi çeki düzen mas yüzükler parlıyan ellerini kal-1 Tak • O 
vereceğim, sulhe muhtaç değ!- Amerikadan gelen dırdı. kollarındaki altın bilezikl.eri ~ V1D1 --ı 
Um. Siz isterseniz gelip benimle buğdaylar §ıngudata §ıngırdata cevap verdı: Zilhicce 3 _Kasım 34 
anlaşınız, yahut gelip beni yeni- Ankara 10 _ Amerlknlılar tararm- - Yok, yok, bay hakimi s. im. GU. Öğ. fkl. Ak. Yat. 
n1z» diyor. dnn kendl vam.taıarlle mcmleketımıze Yalancıdır bu adam. Ben böyle bir E. 12.47 2,34 7,26 9,47 12,00 1,89 

Müttef.ikler, Avrupada t.aarru- getırllnıes1 taahhUt edilen 15 bin ton 
1
suç J,lcmemiDim. Mağnzada k:ten 1 va. 6,29 8.15 13.07 15.28 17,41 19;20 

za geçmek için Afrika.ya geldiler. buğday tamamen gct.!rllnı~<nır. kumaı parçalan satılıyor dedılc.r. 

HAIR2~ DURUMU 

Afrika' da iki taraf 
da hazırlanıyor 

Londra, Rusya' da Alman mukave
metinin arttığını bildiriyor 

Simılli Afrika' da ı 

T\ll\us'ta durgunluk devam 
ediyor. İki taraf da acele takviye 
kıta~ getirbne!ttedir. Mütte
fikler bilıhusa hava kuvveti gön· 
ziyorlar. Teburba - Mateor bat· 
tmda .adece devriye faaliyeti 
olmuştur. Mamafih bumda ya
kında muharebenin kızıımıw 
bekleniyor. Müttefik tayyareleri 
Tunua ve Biz:.irte'yi devamlı au
rotte bombardıman ediyorlar. 
Tunus ıehrinfn cenubunda, Tu
nus ile Ca'bea arasında Fransız
lar tarafından akınlar yapılmak
tadır. 

Libya•ya gelince. iburada da 
hCJtüz aSkert harekat bfl§lam.a
mıJtlr. Mamafih edcizinci oıdu 
ileri kolları bilyük faaliyet göa· 
tenncktedir. 

Dün Amcrika'dan gelen bir 
telgrafta Pasifik konseyinin B. 
Roosevelt'ıin reisliği altmda tOPo" 
!andığı, bu toplanhda oimalt 
Afrika vaziyetinin de görügül
düğil ve tesadlif edilen gÜçlüğil 
yenecek tedbirler alınmakta ol
duğu bildirihni~tir. 
Doğu cephesi ı 

Staüngnıd' da, Merkez kesi-

Fransız 

donanması 

Müttefiklerle İş birliği 
yapmazdan evvel 
göı·üşmeler olacak 

mlnde ve Kafkasya' da çatpış
malar olmakla hem.her heıycti 
wnumiyesi itibarile buralarda 
SJ,vyet taarruzu şiddetini kny
fumciştir. Şimdi iki tnraf müna· 
alp fırsat buldukça mevzii ta
arruzlar yapıyor. Moskova bu 
taarruzlarda bazı muvaffakıyet• 
ler elde edüdiğini bildiriyor. 
Berlin ise Rusların bazı taarruz 
te§obbüslerinin büyük kayıplaT 
verdirilerek tardedildiğini ve 
Almanların ıy~ptıklan taarruz• , 
lann muvaffakıyetle neticelen· 
diğini haber yeriyor. 

Dün Londra rad'.}'osu Alman
ların her taraf ta takviye kıtaları 
&dıklannı ve şiddetli bir muka· 
vemet sı:österdiklerini hildimü;ı
tir. 

Hnva alu:ılan • 

Per~embe gecw T orino, bir· 
biri arkası aıra ikinci gece olarak 
yemden bombardıman edilmi§· 
tir. Tayyareler §ehrin üzerine gc· 
lince bir gece evvelki yangınla· 
nn devam ettiğini görmüııler ve 
yeniden bir çok tahrip ve ıan-Jı 
gm bombalan atmışlardır. lıal- ) 
yan tebliği hasann büyük oldu- ~ 
ğunu kabul etmektedir. \ 

- /) 

Tütüncülere 
avans 

Bu seneki rekolte 
70 milyon kilo 
tahmin ediliyor 

Madrit 10 (A.A.) - Afrlknd:ın öğ- Ankara 1 O - Ticaret mukavele-
rentldlğtne göre, Dnknr ve Kazab- lcri tanzim komitesi Maliye Vekale
liı.nkada bulmıan Fransız gemUert tinde aktettiği toplanbda tütüncülero 
hakkında trunnmlayıcı bir ıaubr avııaıs verilnıesini esas itibnrile ka-
alınması geriye bırnkilml.,tır. bul etmiştir. 

Bu hart> gemUerinln miitteflklcrln Alınan malumata göre bu seneki 
vücuda geUreceklerl ayn ve tnm bir tütün rekoltesi 70 milyon kilo tah
organtzasyona 1thal edilmesi mnk- m.in edilmektedir. Almanlar, 15 
sadlle bu knrann 1tt1hnz cdllın.lş ol- milyon kilo tütün satın almak için 
duğu tahmin olunmaktadır. Şu halde temaslara giri§mi:ılerdir. 
İngUlzlerln Akde:n\zdekl deniz ku- İngilizlerin 3-4, Hollandalıların 
mandanlıglyle müzakerelere glrlşmek 4-5. Mısınn 5-6 milyon kilo tütün 
znrurett vn.rdır. İkinci mühim bir satın alacağı ümit edilmektedir. 
sebep de Fransız gemUcrlnde mal- l.ıhl!!arlnr idaresi de 20-25 milyon 
zeme bulunmamasıdır. Bu gem\lerden kilo tütün alacaktır. Tütün piyasası 
bJr çoğunu ve blllıaS&ı. Kazablantm- bir ay sonra açılacaktır. 
da bulunan Jan Bar'ı tamtr etmek 

1cabedlyor. ttçnncn bir sebep daha Varhk v 
vardır. Znbltlerden bazılarını Da-

• • rg&SI 
karada ve Knzablanknda müttefiklere 
karşı harbctmlş olanlan de~ştlrmek 
do belki zarurl görlllccekUr. Bu gl-
tıllere knradn bazı vnzlfeler ' 'erll

Muğlanın beş kazasına 
tarhedilen vergi miktan 

mesı ve gemide yerlerine mntteflklere Muğla ı O (A.A.) - Vilayetin 
karşı daiınn sempati göster.nıiş olan beı kazasında Vazlık vergisi netice
dlğ'et Z!l.bltler getJrtlmc>sl hnsususu- ]eri ilan edilmi§tir. Bu neticede yc
nun tercih edileceği söylenmektedir. könla.r §Udur: 
Znnnolunduğunıı. gl5rc ıı.m1ml Dar- Milas 323,300, Bodrum 73,250, 

lan her halde kcndlstntn vazlyeU Datca 12,550, Marmaris 19,900 
ynlnra V~gton tarafından değil, Köyceğiz 15,350. 
aynı zamanda. Londra tarafından da 
tanınmadıkça Frnnsız fllosunu rnüt 
tetikler filosu arasına sokmnmn~ 
karar vermiştir. .. 

Mebus seçimi kanunu 
Ankara 10 - Mebus scçl.ml lınnunu 

ynrın (bugün) Mecliste müzakere cdl
ıecektlr. - - -

~ı=============•==============,, renk renk ilme yumaklannı bile tu· 
tacak kudreti bulamazdı. 

Gönül ·Cehennemi 
Yazan: MEBRURE SAMI Tefrlka No. '1 

Amma o bu halinden üzgün de
ğildi, hiç bezginlik göstermez:di. 

- Gözlerim çok vey gördü, elle
rim ~ylcaine işledi ki, varsın arhk 
dinlenedursunlar, bu da onlann 

Pencerelerine menekşe gülleri do- uzun, tahta blr sedir ıdururdu. hallı! der, cEskidcn kanuşmağa, 
lannuş, bir sofa kadar büyük ve Nine ve tonmı iba sedirin üstüne, .anlatmağa f ırast bulamazdım, §İm
uzuıı odasında. ailemizin ıPUtu sayıl- tezg&.lıın İbaJma otururlar .•. Nine eli- di de iıleme sırası. dilimle acaim· 
mak icabedcn, duvara hiti,ik bir ni cllrez:inin gerain tellerine, ar tik .aea de... Ha sana bahçenin huretini 
balı tezgahı dı.:rurdu. · vermlyecck ılJir nıbaba dokunur gibi unutturac.a.k, renkler, hika')'clcr bul· 

Bu tczg&hm alt direğinde kim bi- deldirir: malı .. .> diye gülerdi. 

nin-elerimiz.in nineleri çadırlannda yapraklanndan, ebegömeci, ıspanak 
türlü otlan, ıyaprnklan, kabuklan, ve bazı yosunlann kaynatılmasın· 
kökleri hatta bazı böcekleri karı~tı- dan, ne gibi boyaların, ne şcltillcrde 
np kaynatan, güzel tatlı aanyı bul- uğraımalarla alındığını ve bunlaıla 
mak için ısırası gelince boyalanna renklenecek halılann solmak ııöıyle 
deve sidiğini katarak yüne bal ren· dursun, eskidikçe pnrlaklaııhğını, de
gini vermeği icadeden tabiatten dip- de, cine miraaı olarak bilir ve iş ba· 
!omalı kimyagerlermif ... O vakitler, şa dü:ıüp de kolumu sıvayıp tezgah· 
bu güç boyama usullerinin ıırla.n, lanmızın idaresini aldıkuın &anra 
babadan evlada bırakılan sanat ve bile, halıcılığa yalnız. kazanç, çubuk
ustalık rniraslan gibi sürer gider- luk ve çokluğun iıakim olmadığı bu 
mit··• Bcnlm de bir ninem vardı Ha· eski zorluk; fakat ne kadıır da bam· 
aan... Ninnilerine, masallanna bile başka güz.el oba. çadır, a§iret dev~ 

Uşakta zelzele 
Uş:ık 1D CA.,A.) - Dün bumda snııt 

16 da bir yer sarsıntısı olmuştur. Hn.. 

8a?' yoktur. ---

Antrepo ücretlerine zam 
yapıldı 

Ankara 10 - Devlet llmanlan tır 
letme umum müclllrlüğüne bağlı bu• 
lunas İstanbul, İzmlr ve Trabzon 11• 
man tarifeleri. tşletme vo mali ba• 
kundan de~rllm~tir. Antrepo ve 
ardiyelerden eşyaların bir an evvel 
çekllmesln1 temin iç.in ton b:ı.şma a 
!kuruş, yliklctme, boşaltma. vo cer va.. 
mta 1lcretıerlne de yüzde 10 _ SD nra• 
sında zam yapılmL2tır. Ambar hlz
metıerlnde kullanılan ameleler üc
retine yapılan zam da ton bıışına. 
lD kuruştur. İstanbul ve İzmirde 15, 
Trabzonda. 28 b!rlnclklı.nund:ı bu tar 
rtrelerln tatblkmıı. başlanac:ı.ktır. 

lir artık ne aicittenbcrl elini süreme- - Gözlerimin görmemesinden Ba§'!mda, yüzümde, bükülüp oy-
diği, 11on dokuduğu ha1ırun yanm bir fCY çdcınudı, lfU paımaklanmı namıyan dik ve acrt parma:klannı 
kalmı§, aanh kısmı bir patilka örtil açabilsem, gene kuı ç~kliği ile dil- hafif hafif gezdirerek, beni cgörme
fle kapalı durur, vakit vakit o bunu ~eri basar, fU ufak bıçağımla ğe> çalı,ır ve eminim ki torununu, 
kaldırır. çok çalı~aktan garip bir renk renk ilmcleriın ucunu keser. tam karşısındaki halile görerek, ya· 
bap takallllstı ılletine uğnyarak artık bir düğüm tamam olunca, ibunlann şanmı~ eski devirleri, ailemizin bat
tamamen açılanuyan bükük, yan üzerine bir telin evvela altından. langıç ve nslını Türkmen güçebele
kıvrık parmaklarile yer yer bu son sonra üstünden geçerek deği~ de- rindcn alan perde perde değişimle· 
eserine <leğer, ve aklımın almadığı ~e, diiz.lem~ine, atkılan atar, bu- rini anlahrdt. 
pir 5~ ve duyuı kuvvetile, aanld nu düğilmlerin lizerine sıkıca basa· c- Soyumuzun kökll, derdiı 
e!krio~ ucunaa ~ö~leri varmıı gıÔi, ~ ye!'le§'tirdiktcn sonra_ tekmr dil- adına bile koyunu katmıı olan bir 
çıçeklerı. renklerı bır bir tanır, bana. ~emne koyulur, ne guzel, ne .kc- Türkmen a~irctl •• , .flk temelini ko-
ıöylcrdi. y.ifle tılar tı1ar dokurdmn-; derdi. yunculukla kuran, fasıl ofasıl parla• 

Sanki işlenm~ı boı eri§lerin Halbuki o ne çok çalı§Il'lalarla yo- yıp ıönen bu .:ile mira11 balıcılığı-
{lzerinde hail dokuyucu eller aelip rala.mk artık kıvnlamıyan, açılamı- mız, tl o z.amanlardanberl, evlattan 
çalıp.cakI111f gib~ tezgahının &ıün- yan. lblikül~en elleriade. <bana evl&da, niklere, kaiıa işliyerek geç-

tabiatle cenkleşerek yarattıkları rinin hasretini Çekerdim.> 
ömlirlü eserlerin hikayesi kanşır-
dı... Ben, daha çok küçlikkeıı bile, 
yaprağa, ağaca. dikem:, köke ba· 
brken bunların aadc asıllarını gör
mclde kalmaz, hangilerinden hangi 
renklerin çıktığını bilir, dü§Ünür

Bazen de ben, büyük babamın 
kulesinde edindiğim gökyüzü bilgile
rim! ona sayıp dökmek lıraatını kol· 
lııdığımdan: 

düm. 
- Nine, Ay dedeyi bir de bana 

sen anlat, derdim. Ve ellerim, on-
Şim§ire oenzer yapraklan olan lan ne §CVkle sıkmak istediği hnlde, Boks maçları 

kuş kemiği adlı bir nebatın nelerle kavrayıp tutruruyan, damarları Ankara 1 O (A.A.) - Habu al-
kanımca, asırlarca eolmaz. uçmaz ti.imsckle~iş. kuruınuD, buruşuk ve dığımıza göre, 13 ilkkfınun pazar 
renkler verdiğini, ayva yaprağından, soğuk ~il avuççuklar içinde, gözüm, günü İsta.nbulda Ankara ve lstnnbul 
ıeftaU yaprağından, yarım metre bo- kulağım, o unutulmaz seste, onu boksörleri arnsında temsili boks mü-
yunda '\"O çiçekleri bolca ıığır kuy· dinlerdim: sabakaları yapılacaktır. ~ 
ruğu denilen bir nebattan aan kök s· k k ··k - b" k Bu müsabakaya girmek ü:r.,.rCI A'"" , - ır ış a tamı o suz ır ız. k .. ·ı · · K f 1 
veya karamuk adlı diken köklerin- d ld w ·d· d karndaın 8 bo sor seçı mı~tir. n ı • 

su o urmaga çe~eye gı ryor u ..• , cuma ünü Ankaradan hareket ede-
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Memurların dı§ındaki 
halka barem 

jşE&iR DA.BERLERi l Temizlik mücadelesi 
Jla.)Tet \'erecek bir serlflvha .•• 

Falmt haJtlkat budur: Dünya 
böyle bir ulabete doğnı gidiyor! .• 
Hem de mecburi olarak ..• Netice 
bclıcmehal bu olacaktır .•• Böyle 
bir fikre kcndimhi alıştırmak 

Yeni antrepolar 1 

, 
Li e e orta I Ayakkabılar Emin?nü kazasındaki oteller temizlik 

S V ve bıt bakımından kontrol ediliyor 
Kabataı'da yapılmasi 

düıünülüyor 
mekteplerde İki kat köseleli ve man- Eminönil Belediyesi aon aifnlcrde ·.ı her gün artmaktadır. Otellerden 

tarlıların yapılmasİna şehirde geni§ mikyasta temizlik ıve çoğu - daha fazla mü,.teri kabul 

Jazırndır ••• Hatta o da kftfi değil: • 1 Bizim memlekette de böyle birse- Mallannı i\imrükten çekmıyen e-
• ·· ·• b' • d en -"--riş:> ti rin hariçte depo bulamadıklarını Ue.rl 

yın ~un ınn e ıa.-.. • k T" 
şekilde ve milli ihtiyaçlara uygun sllrdülden !Ynzılmı§tı. Mınta a ıca-
olarn k nasıl tatbik edilmesi ge· ret mildi.lrlüğü, tncirlerln bu .m~tal~
rektiğinl kendi kendlmJzc düşün- asını Ticaret Vekaletine bıldınnı§, 

1• • Vck!let de Gümrük !Ve lnhbaTla.r 
me ıyız. . .1 • • LJ b 

«1912 yılında en mühim lıA- Vek!-Ieti ı e !.ema.sa.geçım~tir. r ~ er 
dise neydi?» diye soranlara, hat- aldıgımıza ~ore, Gfunrük ve 1nh!s~r
ta· «Yimtincl asnn ilk yansında lar Vekaleti. yeniden depo tcsısıne 
fn~nlık tarihinde ne gibi mil- karar ve1?'11~~ti.~. ,. Bu İJ GUmrükler 
hlm bir hadise cereyan etti?ı) um~ ~~durluğunc bırakı~~~!tır. 
diye merak edeceklere, istikbalde Gumrukler umum mild.ürlugU, h~r 
şöyle cevap verllece.ktir: tarafta depo açarak teftiı ve takıp 

:._ Ne 1914 harbi ne onu ta- i~lerini güçl~tirmck i9tcmediğinl 

3468 talebeye ıicak 
yemek verilecek 

llkmekteplcrdekl himaye heyetle
ri yokaul çocuklara aıcak yemek ve
riyor. Ortamekteplerdeki fakir ta
lebeye de Kızılay tarafından sıcak 
yemek verilmesi için evvelki gün Vi
layette bir toplantı yapılmıttır. Top
lantıya iıtirlk eden lise ve ortamck
tep mUda~leı'İnln verdikleri izahat 
üzerin~ İstanbul liselerile ortamck.
teplerde yardım görebilecek 3466 
talebe oldufu anlaplmıştır. Kızılay, 
bu talebeye ayın yinni üçünden iti
baren yemek verecektir. Yemekler 
Galatasaray, Kababl,, Haydarpaşa 
' 'e İstanbul liselerinde piıecck ve 
buradan diğer mekteplere dağıtıla
caktır. 

1 k bit mücadelesine ba§lamı§'tır. Müca- edebilmek maksadile - yatak nde-
yakında son veri ece dele bilhassa otellerde :;-·apılmakta- dini arttırmışlardır. istiap haddinden 

dır. Bir kısım otellerin sıhhat ve te- fazla yatak ilavesi sıhhare uygun gÖo-

İkJ kat köseleli erkek ve mantarlı mizlik bakımından blrçok noktalara riilmediğinden, fazla görülen yatak-
kadın yakkabılannın imaline ıon ve- riayet etmedikleri görülmü§tilı. lar da kaldırılmaktadır. 
rllmesi hakkında Ayakluı.bıcıla.r ce- Otelciler cem}yeti, ıon zamanlar- Diğer taraftan Unkapanı, Kü-
miyetl tarafından alınan kuara ait da yatak, yorgan çarşafı, yastık ör- çükpaz.ıı.r ve civarı gibi yerlerdeki 
rapor alakadarlar tarfmdan hazır- tüsil ve saire &ibi yatak levazımı iç.in hanlarla beUr odalarının da sıkı bir 
lanmaktadrr. Rapor Ticaret oduına pati!lta ve bez i!temi,, Yerli Mallar kontrola tabi tutulması lnzım gel
verilecektir. Paz.anndan bunların ihtiyaçlarını mektedir. Geçen ııenelcr, pis ve üs-

Öğrt$1diğimize göre, İstanbul Tir- .karıılıyncak derecede yatak levazı- tü bıı.şı bitli olanlar. Bclediycrun aç
caret odası idare heyeti, ıehrjmizde mı verilmişti. Bu itibarla 8rtUsüz- tığı meccani hamamlara göndcrili
iki kat köseleli erkek ve mantarlı lükten dolayı müşteri değl§ince çar- yordu. Belediye, ibu sene bu hnmam
kadın ayakkabılarının imalini yasak ıaf değiştirmemek gibi mazeretler lan açmamıştır. Mamafih ~ehirde 
edebilecek salahiyeti haizdir, Bu hu- makbul görülmemektedir. Eminönü tam bir !>it mücadelesi yapmak için 
swta bir müddettenberi Oda idare Bele<liyeııi, otelleri temizlik, bilhassa - geçen ıeneler olduğu gibi - bu 
heyetince de tetkikler yapılmakta bit hakunltldan, gayet sıkı bJr kon- halk hamamlarının bir an eTI•cl nçıl
Oda idare heyeti, toplantılarında trola tabi tutmaktadır. Bu hususta ması Jcabctmektedir, 
mantarlı kadın ve iki kat köseleli -en kilçük bir ihmal bile müsamaha 
erkek ayakkabılarının mahzurlu ol- ile görülemediğinden, bir bit bulun- Parti talebe yurtlarında 
duğunu kabul ederek men'inin doğru duğu takdirde otel derhal kapatıl-
olabilece(ti neticesine varmıştır. Ra- maktadır. Eminönll ka:ıımaknmlığı, yer kalmadı 

kibeılen ihtilaller n~ onun deva- ileri sürerek gümrüklere en yakın 
mı olan 1939 badiresi birinci olan Kabataşta arsa.iM alarak yeni 
ehcmmiyetteldJ .• Hayır biç birl antrepo i ı ve gene bu civarda
drğil ..• Hepsi tiilİdir... İlep i va- ki binla.rdan istifade edilm~inl ist~ 
sıtadır •.• En mühim olan bunla- mektedır. . Bu husuııta alakadarlar 
nn neticesiclir! •.. O da, al\Iemur- tarafından incelemeler yapılmakta
Jann dLc;ındakl halkın bareme dır. 
tabi tutuımasıı> dır. 

Türkiyedcıı misal alalım: KÜÇÜK HABERLER 
por, Ayakkabıcılar cemiyeti tarafın- bitlerin eayısına göre, otelin kapan- C. H. P. İstanbul Vilayet idare Bir otomobil dan gönderildikten sonra Oda ida- ma müddetini uzatmaktadır. heyeti reisliğinden: C.H.P. Erkek ve 
re heyeti toplanarak kararını veTe- Son zamanlarda AnAdolunun kız talebe yurtlarKlda )'er kalmadı

Bugünkü günde, maişet rnllıa- * Umumt meclisin son toplantı
nikiyeti bakımından iki tiirlü larında verilen ve bütçeyi yakından 
vatandaşımız vardır. Ilunlann alakadar eden bazı münakale lcarar
Jıir lnsını memurl:ırdır: l\fiithiş larile yeni varidat kanununun kabu

Meçhul bir adama 
çarparak kaçtı, yaralı 

hastanede öldü 

cek ıve karanndan Ticaret Vekaleti~ muhtelif mıntakalanndan fazla !YOi- ğından, beyhude yere müracaat edil
ni de haberdar edecektir. İktisat cu geldiğinden. ote1lerin yolcu aayı- memesi ilan olunur. 
Vekaletinin, Oda idare heyeti ile c::::::::::;::=========================== 
Ayakkabıcılar cemiyetinin miltalb- ı R A D y Q 1 Gu··nıu··k 1 Jannı kabul etmiş olduğu evvelce ya- Borsa 
zıhnıştı. .__ 

karlar edemezler, hayır. Fakat 
halleri, istikballeri, öliimlcrin- lil için Ankaraya giden Bekdiye Mu-

haşebe miidürü B. Muhtar Acar"ın 
den sonra fillelerinin vaziyeti Vali ve Belediye reisi Or. Lutfi Kır- Evvdki gece geç vakit Şiıhane 
kanuni şekilde tesbit edilmiş, ni- dar ile şehrimize dönmesi bdden- yokuıundan Karaköye doğru hızla 
znma sokulmuştur. mektedir. inen bir otomobil, yokuıun orta ye-

Kurban bayramı 
İstanbul Müftülğünden: 1 7 birirır 

cikl'ınun 942 tarihine müsadif per
şembe günil zilhiccenin dokuzu ol
duğundan a.ref e, cuma günü de 
Kurban bayramı olduğu ilan olunur. 

Bayram namazı 

~i~er ~araftan. serbes m:sı.~k * Kocamustafnpaşa civannda bir rinde kartı tarafa geçmek istiyen 
~hıbı bır ek~ıy~t,. tesadufun marangoz imalathanesinde Hasan bir adama çarpmıııtır. Çarpma çok 
cılvesine teıkedılmışt?". İhti~~ Zeki ve Cevat adlannda iki ki~ bi- şiddetli olmuıı, adam, olduğu yerden 
vurgun vuraca~, .mılyon ~lııbı nanın damına çıkmışlar, ikisi birden bidtaç metre kenara fırlıyarak kal
ol~<'aktır; ve.. ihtımal akabınde müvazcnelerinl kaybederek sekiz dınm taılarının üzerine düımüıı, ka
tnns ederek fulftsu ahmere muh- metre yükseklikten aşağıya düJIDlir- zayı ynpan otomobil de hızını büıı-
taç kalacaktır. Yahut da orta lt-rdir Hnsan Zeki ve Cevat Cerrah- bütün arthrarak kıı.çmı§tır. Sa.at Daldka 
h ır b. ·· ·· .. ckt" l!•-b · 8 1 ı a. l ır omur __surec ır; ~· e- pap. hastanesinde tedavi altına alın- O civardan geçen birkaç kişi va- . , . A 

tl~ıı.? nek olacagı ~eçhuldur. - mıılar<lır. itayı k.ar~dan gömıUıler ve otom~ Yurdumuzun .~aıma ıtilasın~ çalı-
Hulasa, ararsız, istıkrar bir ha- *Yenikapı civannda bir odun de- bilin numarasını tC!'hit edememiılcr- ıan ve dde ett~gı teberruah Kızıl~y 
yat:·· .. . • V• • posunda çalışanın Ali Rıza hızar dir. Yerde baygın bir halde yatan ıve Çocuk Eaırgeme Kurumlanle 

.. I nl~ız. Turkiyemız degıl, bü- makinesinde odun kcsrken sol elinin adamın da baııından, ağzından ve payla§makta 0 !an. Türk Hava Ku
tun dunyn, • şu içinde bulundu- parmaklarını hızara kaptırmıı, bir burnundan kıın boşandığını görün- rumuna her v~ıl~ ıle y~rdımda .. bu
ğumu~. sene~c ~?~ar nşağı .. ~- parmağı kopmuştur. Ali Rıza hasta- ce polise haber vermişlerdir. Derhal hmmnk vatanı hır vazıfe old~gun
kan bo~le hır bohmmeye tabıdı: neye knldırılmıotır. cankmtaran otomobili getirilerek dan, bu ker~ I>:ıyramda kcsılecek 

Totaliter memleketler. kcndı * Yavuz adında biri Be§iktaştan yaralı ndam Taksim Vakıflar hasta- kurbanın denlerıle barsaklarının da 
vat~ncln~lnnm. ya bizim . barem Karaköye gelen bir tramvayın basa- nesine kaldın1mııur. Fakat yaraları ba§ka tara~a sarf~dilm~yip mezk<ır ! 
sahıplen Iıalınc tamamıle ~.ok- mağına asılmış, Fındıklı caddesi"'° çok r. •ır olduğundan, bir snat sonra ~uı:u~ e~rıne ve~ılmesı, meml~ke
mus~arclı, yahut da sokmak uze- den geçerken kar§tdan geÜP. tram- ölmüştür. tımrz.ın yü~s:lmesın~ :bir gaye bılcn 
reydıJer. vayın yakınından geçen bir kamyon Adliye doktoru eeaedi muayene sayın ahalımızden .rıca olunur. 

Biitün Anglo SaksonJar ve di- kendisine çarparak yuvarlamı.ştu. etmiıı. otomobil çarpması netices.in-
ğer liberaller ise, bizim serhes Ba .. ından ve muhtelif yerlerinden d b d ld "' t · ·1 • . " c aşın an a ıgı yaranın esın e 
me ltk erbabı halindeydiler. Fa- yaralanan Yavuz hastaneye kaldınl· ··Jd""''" } ld .. d .. ül · 

ta n · · · 1 • o ugu an aşı ıgın an gom mesı-
kat çnrpısnn ra ar bırıb rlerın- mı• kaza etrafında tahkikata giri.;l- L-t · .:. A k h l 
d 1 k t • • "' ,.. ne l'Urus<ı vernıııı...... nca , meç u 

en ya mz uça , ank. denızuıtı Tnl•tir d ü · d h" b" .,__ b ı .,_A "11 • • k t rl -·~ · a amın zerın e ıç ır VCSUUl u u-
tCAnmu erını opye e miyo ar, * Nusret adında biri a ... ikta• d .. d L d" . d "f d 

d • ı· .. b.. cd ki "'Y' .. nama ıgın an ve 11;en ısı e J a e 
aynı zaman a ıç ıma~ uny ,e caddesinden hızla giden bir tram• vermeden öldüğü cihetle, lıilviycti 
tcfeVV?klan dn! keı:ıdı imkan.an vaya atlamak isterken dü~üı, ha- anla~ılmamııtır. Bu vaziyet karşısın-
nisbetınde tal.lıdcdiyorlar. §Tlldan ağır yaralanmıotır d ı_" • t' · t b"tı" • · t h" 

C.'! •• • • • • • • • • • • a, ıııuvıye ının ea ı ıçın eş ır 
·~u son gunler ıçınde biribınnı * Ticnret V ek&.letinın davetı üze- edilmek üzel'e ceset morga kaldırıl-

~kıhcn aldı~mız .haberler öy~e- rine birkaç gün evvel Anlcaraya git- nıı tır. Orada teşhir edilecektir. 
dır ki, Amerikn1ılann ve fngıhz- m.iş olan İstanbul Mıntaka Ticaret M hul k d tah • t 
lerin de git gide abaremcln mste- mildilrü B. Baha İstanbula dönmür- b ~ k ııfnze de d ~?~n. 0 ~z 
me doğru istihale ettiklerini, t" 1.e:.ı, ır yaı:ı ann La_1 1

1~· ldıy~ıuı tc
1 

-
Irarhl·n lah t 1• ur. ıne nazaran orta mu 1 o ugu an a-

« sonu ıs n ın c ıye va- 1 K d" • h d -ı · 
dcttiklcri şeyin bilhassa bu oldu- lUeşhur bir Alman musiki tı. ıyor. en ısı astane e o mecıcn 
guv nu s • •t gid h heyeti ~ehrlmize geliyor bıraz evvel yatakta sayıklamıı ve ga-

CZl) Or, ve gı e vazı 1 .. 1 d·w· ··z] d 
şekilde öğreniyonız. Breslavın meşhur Şilezişe Ştart yet yavaş acs e. so! e ıgı so. e~ ~n 

A ik ' Kuvartet"i önümüzdeki pazar gu"'nü ynlnız Mustafa ısmı anlaşılabılmıı:ıtır. 
mer a yı, o milyarderler B d d k d" Js · • f 

memleketini düşiinünüz ! ! ... sabahleyin ehpresle Avrupadan ld .. an a en 1 d1_!1ın1.b. busta a 
Roosevelt'in projesine göre, bir ıchrimize gelecek, doğru Ankaray 

1
°k ugu z.adnnı uyabn ıgı.dgdı ı. .. 1 aybagın-a . il d bil al . i ngiderek Halkevinde iki konser ver- ı ara111n a ıstıra ın §1 etı ı e :.ı-

rşım yar er e ş ısı ıç n, ar- 3_ • b" · ı ·· 1 • ih · t k d e]" 4 5 b. m::..;k ı· dıkten sonra §ehrlmize avdetle ayın ~aSJna e.ıt ır ısın soy emcsı tima-
1 8) a ıne : ın ıu.ı. ıra- li de mevcuttur. 
sındmı fazla bır para geçıremi- 1 7 ve 1 8 inci perşembe ve cuma 
r.ektir. (Senede 25 bin dolar.) gecele.ri saat 21 de Eminönü Halkevi Yapılan aramalara rağmen, kaz.ıı.yı 

Bu, dünya bareminin en yiik- Sosyal yardım şubesi menfaatine yapan otomobil de tesbit edileme-
sek derecesidir! Şark sinemasında iki konser vere- miştir. Müddeiumumi muavinlcrin-

Ona karşılık, en az gelirler de cektir. den B. Suat ve zabıta tahkikata de-
tespit edilmek yoluna gidiliyor =============== vam ediyorlar. 
d~me~tir; ~ra cemiyetin içinde rn Yarın *Şoför Taceddinin idaresindeki 
hıç 1umsenm ekmek parçasına, otomobil Yedikule caddesinden ge-

dam altma, yanın pabuca, U!lca AMCA BEY çerken Araksi ad1ıtda bir kıza ç.nr-
muhtaç olınıyacağı bir usul ara- parak ağır yaralamıştır. Araksi Ha-
nıyor; ~rbden sonrası için böyle seki hastanesine kaldınlmıı ıoför 
bir nebce clüşünülüyor. Bütiin yaklanarak tahkikata başlanmıştır. 
dimağlar bununla meşgul.. . Gelen mizah gazetesinin 2nci 
haberler bunu nnlabyor • ' • 

1939 da baslıyan hoiuşmanın sayısı Cemal Nadir'in Edırne de çıçek aşısı 
sonu şaye~ buna vanrsa, insanlık karikatürlerile dolu 1 Edime (Akpm) - Bir ihtiyat 
yepyeni bır hayatın eşiğine adım , . 1 tedbiri olmak üıere Edime merkezi 
atıyor sayılır. olarak çıkıyor. Alınız! ile mülhakatmJa bugüne kadar 

(VA.-Nu) 27207 kişiye çiçek aşısı yapılmı~tır. 

Belediye timdilik azami 
fiat koymaktan vazgeçti 

Belediye, son günlerde bazı gıda 
maddelerine hamt fiat koymak iç.in 
teııcbbüste bulunmuştu. Fakat yiye
cek maddelerinden çoğunun fiatinin 
dilıtüğü görülmüştür. Ezcümle iki 
yüz kurup kadar çıkan zeytinyağı 
yüz elü kuru§A dütmüotilT. Bu vazi
yet üzerine şimdilik lzamt fiat kon
maktan vazgeçilmiştir. Belediye, 
öı:ümüzdcki haftadan sonra bütün 
fiatlerde büyük bir düşüklük olaca
ğını belkemcktedir. 

lstanbula ihracat eşyası 'ı 
yığılmıyacak ~ 

Haber aldığımıza göre, Ticaret 
Vekaleti, ihracat eoyalarının lstan· 
bula yığılmaması için bir karar al
mıştır. Karar, bir iki güne kadar Ve
kaletten alakadarlara ta.mim edile
cektir. Bu tamimde, ancak jhracat 
yapıldığı esnada, lstanbula ihracat 
eıyası gönderilmesi, bundan gayrı 
zamanlarda ihracat eJYalannın yer
lerinde sıra beklemesi §llrt konacak
tır. 

şmtn TİYATROLARI 

1
111! ~n l ;ı 11 Bu akşam Saat 20.so da 1 fül 1 Komedi kısmında 

ijıj 11 'illi 1'.F. KtlRK'UM YE 
Yazan: Robert MennPr 

ıınuıı Türkçesi: c. Cahlt cem 
Dram kısmında saat 20,30 da 

BtlYVK :tmiı.!L 
Yazan: Roma1n Rolland 

Türkçesi: M. Klper 

Amcabeye göre ... 

Tasaıruf haftasına girdik di
Jorsun Amcabey amma ••• 

• • • Bu tasarruf yılında ••• 

- --

• •• Haftanın IAfı mı olur? ••• 

BogÜnkü program İst:ınbol borsasının 10/ 12 942 liatıeri 
12,30 Progrn.m; 12,33 Milzlk; 12,45 

AJn113 haberleri; 13 Şnı'kı ve Tilrkü
ler. 

c 1d~ uz rıne ı sterlin 
NC'vvorl;: üzerine 1 o d:ıl:u 
Cenevre tlzerlne 100 frnnk 
Madrıcı O r!!le IOO pezcta 

6.22 
132.-
30.365 
12.89 18,3 Fasıl heyeti; 18.4-0 Müzik <PI.); 

19 Konuşma; 19,15 Saz eserleri; 10,30 
Ajans haberleri; 19,45 KIA.slk Türk StClkholın ii .. rlne ı oo kuron 31.132~ 

müziği; 20,15 Radyo Gazetesi; 20,45 ESHAM \'E TAHVİLAT 
Milzlk CPU: 21 Evin saati; 21,15 
Temsil; 22 Salon orkest.rosı; 22,30 % 7 941 Demlryolu I 19.-
AJans ha.berlerl ve borsalnr. % 7 934 Sıvns - Erzurum 2-7 19.-

l'ann sabahki proıranı % 7 Birinci tertip Mlllt Mildafan -9.-
7,30 Program; 7,82 Vllcud.umuıu ça.. % ~İkramiyeli Birinci tertip 

lıştını.lım; 7,40 Ajans lınberlerl; 7,55 Milli Müdnfan 19.-
Milzlk CPl.>. Merkez Bankası 132.50 
tllllllllftllRftalllUllftUllllllUI l lllUlllUUlllHIHllNIUlllllllHnllllHHllUUllUllln111u11uuııııııtıuıııu11n ınnınuıı1tıııı11tuı 

ŞARK'd Bu akşam 
tam 9 da -

Meraklı ve esrarengiz vakıı- ı
larla aşkın llhnm et~ fncl- ı-

alann en heyecnnlı.sı •. 

Rekabet, lntlkıL"D, kin ve 1h- ı 
ttrosıann yaratbğı elem ve 
ıztıraplann en acıklısı ... 

Ka.Jpterı tCShtr edecek blr mncera, herkes!. hayran edecek bir hayatın 
ha'kik1 romanı: 

KIRMIZI ÇiÇEK 
En hazin ve ulvi aşkların sehhar ve 

parlak yıldızı 

OL 6 A TCHECHOWA'nın 
ALBERT SEHOENHALS ve 

KAMlLLA HORNN ile 
Müştereken cnnlandırdıklan Aşk. heyecan ııı.sıertnı blr araya topla} an 

tmsa.lslz blr eser_ 
Biletlerlnlzl evvelden aldınnız. Tel: 40380 

TAKSiM Sinemasında 
Şöhreti blltlln dünyaya yayılo.n, Beste ve nn~elerı herkesln 

ağzında. dol:ı.§an 

Büyük Romanslar •.. Serenadlar şaheseri 

K RMEl\T 
TÜRKÇE SÖZL'O - fsı>anyolca orijinal şarkılı 

Ba§ Rolde: Bütün dünya sinema severlerlntn biricik mıı.hbubes1 
Ateşli yıldız 

IMPERiO ARJANTiNA 
Gördilğü tevkalA.de rağbet tı.zcrc daha bir taç gün gösterllccektlr. 

Aynca: Matbuat .Turnalı No. & Memleket haberleri. 



Sahife 4 

Kazanç ve Buhran 
vergilerinin ikinci 

taksiti 
Kazanç ve buhran vergileri

nin ikinci taksitini bu ayın sonu· 
na kadar ödemek Inzımdır. Bu 
müdet zarhnda vergilerini öde
miyen mükelleflerden vergiler 
yüzde on cezasile alınır. Karile
rimizden kazanç ve buhran ver-
!l'isi mükelleflerinin ba hususta 1 \ 

:A:KŞ:AM 

KAŞELERi 
nazarı dikkatini celbederiz. 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA, 

r Dr. İbrahim Denker l' Balıklı llast. DablUye Mütehassısı J Ve bütün ağrılari derhal keser 
B"yoğlu AğacamU, Sakıza~acı, Sıhhiye Vekaletinin nıhsalını haizdir. İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 
Çöp!ukceşme sokak No. 13. -

11
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;1--------- -------.:_ __________ _ 

Tel: 42468. :lwmıim•i 

Z \Yİ Tire askerlik şubesinden 
verilen askerlik tezkeremi ve berabe
rinde Tire nüfus memurluğundan al
dığım nüfus tezkeremi kaybettim. Ye
nilerini alacağımdan eskisinin hük-
mü yoktur. I 

319 dol:'umlıı Halil o~lu Mehmet Gü:ı 

•Dr. NIHAO TDZGE• 
Cild-Saç Frengi 

ve diğer Zührevi hastalıklar 
ı 8UUNCI Sl:f\1 ı.fllTA!fAS!ll5 ı 

Pazar '' Parsembıdın ıııada bargan 
14 den t7.ao • ..._ (1 .. •ton ı ... _) 
E!atıs.a11. '/tlJM ~· .. rlll Maq «.,,,.,... tartflt. 11 

Kaetıeiv••• ltat.M;ta k....._. 

llllDIJI- O O K T O R --· 

Fethi Erden 
LABORA TU\' ARI 

Ellerinizi ve yüzünüzü 
Soğuktan muhafaza için 

DERMOJEN 
kullanınız: Her eczanede bulunur. 

Beyoğlu 4 üncü Noter
liğine: 
Galatada Perşembe Pazar Kala.tat 

yeri caddesi Yelkenciler sokak 121 
No. lu dükkanda mevcut bilcümle tor
nacılığa alt a.ıat, edevat, Motör ve 
makinelerimi bedell mukablllnde sat
mış olduğumdan bir hak iddiasında 
bulunanların on beş gün zarfında 
müracaatıerinln malumu olmak üzere 
keyfiyetin alelusül yevmi gazete 11e 
llftnını dilerim. 

Galata Perşembe Pazar Kalafat 
yeri caddesi Yelkencller sokak 121 
No. da Kostantln Gürcoğlu. 

Makine, elektrik inşaat v~ 
kimya mühendisi ahnacak 

Türkiye Demir ve Çel ik Fabrikaları 
müessesesi müdürlüğünden : 

Tecrübcll 5 makine mülıendlsl ve iki elektrik mühendisi ve bir in-
şaat mUhendlsl ile 5 kimya mühendisi veya kimyagere ihtiyaç vardır. 

Verilecek ücret: 
isteklllerln eh1iyetıerlne göre (400) liraya kadardır. 
Aranılan şerait: 

1) Fill askerlik hizmetini ynpmış olmak, 

2) De\'let veya her hangi bir müesseseye mecburi hlzmetl bulunma
mak. 

3) 45 yaşından yukan sinde bulunmamak. 
Taliplerin Ankara'da Sünıerbank Umum Müdürlüğünden, ic;taıı

bul'da Sümerbank İstanbul Şubesinden ve Karabük'te Müe~se Mü
dürlüğünden tedarik edeceklert iş tc.lepnamelerine aşa~dakl yazılı ve
salk1 bağlıyarak ya bizzat veya posta vasıtasiyle en geç 30/ 1/943 tart. 
hine kadar müracaatları utuı olunur. 

1) Nilfus cüzdanı (1942 askerlik yoklamasını havi). 
2) Poll.i iyi hal kağıdı.. 

3) HIT.rnet vesikası. 
4) Tahsil vesikası. 
5) 3 boy 8 vesika fotoğrafı. 

1 Cerrnhpaşa hatanesı bakterlyo
loCuJ Kan, idrar, balgam, me
vaddı gaita ta hlillerl ve (idrar 
vasıta ile gebeliğin tık günierin
de kati teşhisi) y:ıpılır. Beyotlu 
l'akslme giderken Meşelik sokağı 

Dairedeki aslına mutabık olan bu 
llAnname IH\n ve neşredllmek üzere 
Akşam Gazetesi Müdüriyetine tevdi 
kılındı. 1942 senesi K. Evvel ayının 1 
sekizinci salı günüdür. 

7..AYİ - 937 _ 938 de Kabataş Erkek 
lisesinden almış olduğum Lise bitirme İİl••••••••••••••••••••••••••I 
diplomamı zayi ettim. Yenisini ala-

•·erah ap:ırtıman. Tel : 40534. cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 
Ahmet oğlu Muharrem 'l'oker 

Bakırköy 332 

Ticaret Vekaleti iç Ticaret Umum 
Müdürlüğünden: 

Türkiye hayat sigorta ~lcrlle meşgul olmak üzere kanuni hükümler 
dnhll'ude tesçll edilerek elyevm faaliyet halinde bulunan Danüb S1gorta 
Şirketi bu kere müracaatla Türkiye Umumt Vek.lllnin gaybubeti esnasında. 
haiz bulunduğu bilılmum salllhlyetıerl kullanmak 1lnsı lazım ıelen vecibeleri 
ynpmai: ve bu işlerden doğacak davalarda, bfitün mahkemelerde müddei, 
müdde!l.aleyh ve üçüncü şahıs sıfatlarlle hazır bulunmak üzere Yunan teba
asından Lorenço o~lu Marko Vldalls'I muvakkat vekilliğe tayin eyledlğlnl 
bildirmiş ve bu husus için lA.zımgelen evrakı verm~tlr. 

Keyfiyet Sigorta Şirketlerinin tert!.f ve mürakabesl hakkındaki 25 Hazi
ran 1927 tarlhll kanun hükümlerine muvafık görülmüş olmakla UA.n olunur. 

EBE. ARANIYOR 
SOMER BANK -., 

İPLiK ve DOKUMA Fabrikalari Müessesesi 1 
Ereğli Bez Fabrikası müdürlüüünden: 

Fo.brikanuzda şimdiye kadar bulunduğu vazifeler göz önünde t ut u
larak ücreti takdir edilmek üzere nynı zamanda hemşireltk te yapabile
cek bir Ebe almacnğından istek!Ucrln Konya Ereğllsinde bulunan Fabri
kamıza bonservis mektuplarlle müracaat etmeleri U!n olunur. 

Kabataş Lisesi Satınalma Komisyonundan: 
Okulumuz için 30 adet talebe Slrasının yaptırılması eksllbneye konmuş

tur. Nümune ve şartname okul idaresindedir. İlk temlnat 73 Ur:ıdır. Ek
siltme 22/12/942 salı günü saat 15 de Beyoğlunda liseler muhasebecl.llğlnde 
yapılacaktır. .2087 • 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONll\1 ŞİRKETİ 

TESiS TARiHi 1863 
Statüleri ve Türkiye Cümhuriyeti ile mi.nakit mukavelenamesi 

2292 Numaralı l 0/6/ l 9 33 tarihli kanunla tasdik edilmiıtir. 
( 24/6/ 1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi G azete) .. 
Sermayesi : 10.000.000 lngifü Liruı 

1 .250.000 lngiliz Lirua İhtiyat akçesi: 

MISIR. 

Türkiyenin batlıca Şehirlerinde 
PARlS. MAHS1!.. YA ve NlS' de 
LONDRA v e MANÇESTERDE 

KIBRIS. YUNANiSTAN. IRAN, İRAK, FILlsTIN 
ve MAVERA Yl ERDÜN' dc-

Merkez n Şubeleri 
Yugoslavya, Rumanya, Yunanistan, Suriye, Uibnan 

Filyaller i ve b ütün Dünyad" Acenta ve Muhabirleri vardır. 

Her nevi Banka MUNneJeleri yapar 
Hesabı cari ve mıı:vduat hesapları küıadı. 
Ticari krediler v" vcsaildi krt>diler küıadı. 
Türkiye ve Ecnebi mer:lleketlt>t üzt:rine keıide aenedat iskontosu. 
Borsa emirlert 
Esham ve tahvilat, altın Vt' t'mtaa üzerine avan•. 
5~nedat tahsilab v e saire. 

En yüksek emniyet ıartlarını haiz kiralılt 
Kasalar Servis: vardır. 

Piyasanın en müsajt f."'11arile (kumbaralı nya 

Beyoğlu Klübünden: 
28/11/942 de ekseriyet olmadığından kulübümüzün umumi heyet lÇ

tlm:u 12/12/942 cumnrLesl s:lnt 15 de yapılacaktır. Sayın Az:ı.fann teş-.. •-•••n••• rifleri rica olunur. 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASı 
Kurulu.ş tarihi: 1888 - Sermayesi: 100.000.000 Türk Urası Şube ve 

ajans adedi: 265 

Ziraf ve ticart her nevi banim muameleleri 
Para blriktirtulere 28.800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve itibarsız tasarruf hesaplannda en 
az 50 llrası bulunanlara senede 4 defa çeldlecek kur'a lle. aşaRtdaltl 

t>ll na göre lkramlye daRttılacaktır. 
4 Adet 1.000 liralık 4.000 lira 
4 » 500 D 2.000 D 

' ~ 250 D 1.000 • 
40 • 100 • 4.000 • 

100 a<let 50 liralık S.000 Ura 
120 • 40 • 4:.800 ııı 
160 • 20 • 3.200 • 

DİKKAT: Hesaplanndak1 paralar bir sene içinde 50 Uradan qaRt 
dfliDllyenlere ikramiye çıktılı takdirde % 20 f azlaslle verııecektlr. 
Kuralar senede 4 defa 11 eylfil, 11 bhincikanun. 11 mart n 

11 haziran tarihlerinde çekiteçektir. , __________________________ .,, 
İstanbul Maarif müdürlüğünden: 

Maarif Vekllllğl Lüleburgaz - Keplrtepe köy enstitüsüne 600 tane Bat.. 
taniYe S803 sayılı köy enstitüleri kanununun 22. maddesine tevfikan pa
zarlıkla. satın alınacaktır. Beherinin muhammen kıymeti 21, t utan 12600 
llra, teminatı 1890 llradır. PazarlıRt 12/XII/1942 cumartesi günü saat ıı de 
Maarif mUdürii.itü binasında toplanacak satınalma komlsyonunda. yapıla· 
caiı llln olunur. (2160) 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 
Kadıköyde mecra 1nşae.tı ile Kurba?lıdere clvanndald Fo&ıept1klerln 

lkmall 1nşaatı tapalı zarf u.wWe eksiltmeye konulmuştur. 
K~lf bedell (30605) lira (06) kurut ve ilk teminatı (2m) lira (38) ku

rı:,ıur. Mukavele, eblltme, Nafia i~Iert umumi ve hU&usl tutnameıert, proje 
keşlf hüllsaslle buna müteterrlg dlier evrak (1) Ura (53) kuruş mukablllnde 
Belediye Fen f.olert Müdürlüğünden verUecektlr. 

İhale 22/ 12/ 942 Sah günü saat 15 de naımt Encümende yapılacaktır. 
Taliplerin 1llt teminat makbuz ve ya mektuplan, 1hale tarthlnden (8 ) 

gün evvel Belediye Fen iflerı Müdllrlütfuı• müracaatla. alacaklan vealkala
rlle 2490 No. lu kanunun tarlfatı çevresinde hazırlayacalrlan tekllt mek· 
tuı;;lannı !hale glln11 saat 14 e kadar Dalml Encümene vermeleri Ilzımdır. 

(2034) 

NEZLE - GRiP - BAŞ - DIŞ 

11 Klnunuevvel 1942 

Brit o)'UDunda koz naaıl dekliro edilir, Uiıtlar naaı1 oynaıw? 

-----YENi ÇIKAN---. 

B R i Ç 
Kontrakt - Plafon 

kitabı bunları açık bir lisanla v e pratik Mr tarzda BirebnektecÜr. 

Yazan: Akşam'ın Briç muharriri Nuun Deraan 
230 sahife - 150 ku.ruJ 

Her kitapçıda bulunuT. 
Satıf yeri: SEMİH L'OTFİ KTABEVİ 

Belgrad devlet orman işletmesi revir amirliğinden 
1 - İşletmemizin Kurtkemerl bölgesi deposunda mevcut 4 - 12 metre 

boyunda ve muhteut ebatta 150 (yüz elll) metreküp dört köşe meşe keres. 
tesl açık arttırmaya. çıkanlmıştır. 

2 - Beher metreküpünün muhammen fiyatı 92 lira. 50 kuruştur. 
3 - Muvn.kkat teminat 1040 liradır. 
4 - Arttırma 25/12/942 cuma günü saat 15 te Büyükdere Devlet Or
~ ifletmesi Revir Arnlrllğlndedlr. 

5 - Bu satı.,a alt şartname İstanbul Orman çevlrge mtidülrüitilnde vt 
i:ıletme merkezinde, keresteler Kurtkemerl deposunda. görülebilir. (1927) 

1 
Devlet Demiryollari ve Limanları !ıletme ı 

Umum idaresi ilanları 

İdarece iaşe edilen am<!le ~e işçilere verilmek ve 1/1/943 tarlhlnden 
31/5/943 tarihine kadar her gün asgari 500 A.zamt 600 adet teslim olunmak 
şartlle kame mukablll satın alınacak beheri 600 gramlık 90600 doksan bin 
altı yüz adet ekmek kapalı zarf usullle ekslltmeye çıkanlmıştır. 

Muhammen bedeli (24915> yirmi dört bin dokuz yüz on beş lira ve mu
vakkat teminatı (1868,63) bln sekiz yüz altmış sekiz lira altmış üç kuruştur. 
Eksiltme 23 Blrlnclkftnun 942 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 16 d& 
Ankr;ra istasyonunda İkinci Işletme binasında toplanacak komisyonda ya... 
pılacaktır. Bu işe girmek lstiyenlerin kanun ve şartnamenln tayin ettığl 
vesa1k ııe muvakkat temlnat ve tekliflerini eksiltme saatinden bir saat ev• 
velin e kadar komisyon reisliğine vermeleri !Azım.dır. 

Şartname ve mukavele projeleri parasız olarak komlsyondan verllmek-
tedlr. c2056• 

Türkiye iş Bankası 
Küçük Cari Hesaplar 

1943 İKRAMİYE PLANI 
KEŞİDELER: 1 Şubat, 3 Mayıs, 2 Ağustos, 1 İkinciteşrln 

tarihlerinde yapılır. 

,.,..--1943 ikramiyeleri----. 
1 adet 1999 Liralık - 1999- Lira 
1 » 999 )) 999- » 
1 • 888 lt 888- » 
1 » 777 » - 777- » 
1 » 666 J> 666- > 
1 » 555 • - 555- • 
1 ,. 444 • - 444 » 
2 > 333 • 666- ,. 

10 • 222 • - 2220- J> 

30 > 99 • - 2640- » 
60 • 44 ,. - 2640- ,. 

250 • 22 • 5500- > 
334 » 11 • - 3674- )) 

Türkiye İş Bankasına para yatırmakla yalnız para 
blrlktf rmiş ve faiz almış olmaz, aynı zamanda taU.hinizi de 
denemiş olursunuz. 

Devlet Orman işletmesi Karabük 
Revir Amirliğinden: 

Kayın Tomruğu nakil işi. 
ı - Devlet Orman 1.şlebn~I Karabük Revir Amlrllğine bağlı Yenıhan 

bölgesinin ttçkoz ve Eldeşe ormanları nda damgalanarak kesilmiş ve kesi
lecek olan (1500) metre mıkap kayın tomruğunun Revlrce depo lttlhıız edt.
len tstlf mahallerine na.kil işi 30/6/943 ayı sonunıı. kadar yapıL'nnk üzPre 
açık eksiltmeye çıkarı~tır. 

2 - Açık eksiltme 23/121942 tarllılne raslıyan çarşamba günü saat a 
te Devlet Orman işletmesi Karabük Revir a.mlrllğl binasında toplanacak 
olan k.:mılsyon huzurunda yapılacaktır. 

3 - Blrlncı maddede yazılı şartlar dairesinde işbu emvalin m.kll işinin 
benıer metre mlkAbmın muhammen bedeH (sekiz) Hradır. 

4 - Teminat akçesi %7.S hesablle (4200) dört bin iki yüz liradır. 
5 - Bu ~e ait açık eksiltme şartnameleri Ankarada Orman uınum mü-

dürlüğünde ve Zonguldak Orman Çevirge müdüriüğü Ue Karabük Revir 
Amirllğlnde görüleb111r. 

6 - İsteklllerln eksiltna gününde teminat akçelerlle birlikte Revı.r 
imlrllğlne müracaat etmeleri lüzumu llAn olunur. (:.!135) 

Devlet Orman işletmesi Karabük 
Revir Amirliğinden: 

Çam ve Köknar ağaçlarının kesim nakil 
ve istif iti. 

1 - Devlet Orman t.:ıletmesl Karabük Revir Amlrllğlne bağlı Meng('n 
bölgesinin Soğucak ve Elecek crman lannm muhtelit mıntakalarında damğı 
lanmış ve danıgalanmakta olan (2690) Ut! bln altı yüz dok.~ metre mlkft.p 
çam ve 3730 metre mlkAp köknar ağacının dipten kesme ve ve rilecck ölçü. 
lere göre tomruk haline ifrağ etmek ve depo ittihaz edilen mahallere 30/ 9/ 
943 tarihine kadar nakil ve istif etmek üzere açık eksiltmeye çıkarılnuştır. 

2 - Açık eksiltme 16/12/942 tarihine raslıyan çarşamba günü s:ıat 14 te 
Devlet Orman 4}etmesi Karabük Revir tLmlrliğl binasında toplanacak olan 
komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 - Birinci maddede yazılı şartlar dairesinde işbu emvalin dipten kesme 
r.ak.11 ve istif işinin beher metre mik~ının muhammen bedeli (6) liradır. 

4 - Temlnat akçesi %7,'; hesablle (2889) llradır. 
5 - Bu 1ş6 alt Acil eksiltme şartnameleri Ankarada Onnan Umum mü· 

dürlüğilnde ve Zonguldak Orman çevirge müdürlüğü ııe Karnbiik Re~·Ir 
Amlrllitnde görüleblllr. 

6 - İsteklilerin eksiltme gününde teınlnat akçeleri ile birlikte Revir 
1mirllğlne müracaat etmeleri lüzumu ırn.n olunur. (2132) 

Mühim ilan 
Maliye teftiş heyetinden: 

'1/ 12/942 tarlhır.de lem edlleceği nan edllmtı olan maliye müfettiş mua
vhılltl tmtihanı 4/2/943 perşembe gününe talik edilmiştir. 
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