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memlekete iyilik, genişlik 

getirecektir. Muvaffakıyetin 

vatandaşların 
• • 
ıyı yarısı 

niyetine bağlıdır. 

PERŞEMBE 12 Teşı1n1aa!il 1942 

Fındıktan yağ 

ve küspe 
Giresun' da fındık unu 
ekmeğe karııtırılıyor 

Ankara 11 (A..A.) - Bize veri
len malfunata göre, Ticaret Ve-

Her memlekette dünya har- azaltmak suretne de :flatlerln kllllğinln fındıktan yağ ve küsbe 
binden doğma darlık, pahalılık, yükselmesine engel oluyor. çıkanlması mewuu üurlndek1 
yoksulluk yanında, bunlan azal- Yaranın üstüne büyük bir ce- tetkikleri sona erdirmiştir. Olre
tan veya çoğaltan hususi sebep- .saretle parmak basan Saraçoğlu, sun fındık ihracatçılar blr11ğ1 
ıer de vardır. fJatlerln yükselmesinde yalnız umumi kfltlbl ve fındık tanın sa.-

Bunlan yokederek insanları eşya azlığının değil, aynı zaman- tış kooperatifleri birliği umum 
harbden önceki rahatlığa ve bol- da para bolluğunl!ll da Anıtı ol- müdürü bu mevzu etrafında Ti
luğa kavuşturacak bir tılsım hiç duğunu Meclise anlatmaktan caret Vekilllğile temrut etmek 
blr yerde bulumnuş değildir. İk.- çekinmemiş ve en ehemmiyetli üzere Ankaraya gelmişlerdir. 
tisat bllgilerintn öğ'rettiğl her tedbir olarak bir nevi para azal- Şimdiden fındık unu oıresun
yerde her zam~ t~tbiki müm- .tımını. ıı:rı sürmüştür. Piyasa- da yağ alınmaksızın yüzde beş 
kün çareler, istihsali çoğaltmak, dan büyük rnikdarda para çek- ve on nlspetlnde ekmeklik una 
1stihlfilti kısmak, elde bulunanı mek zarureti karşısında hükO.- karıştırılmakta bu suretle daha 
vatandaşların .. parasına göre de- met, bir hedef daha gütmüş olu- yüksek kalorlll ekmek temin 
ğil, adalete gore dağıtmak ve ni- yor: olunmaktadır Fındık istihsal 
hayet bu gibi buhranların ya- Buhrandan bol bol ishifade edilen yağın ·madeni yahlar ile 
rattığ'ı ahlfiltsızlıkları önlemek ederek para kazanmış olanları kanştınlarak sanayide yahut ta. 
gibi tedbirlerdir. Bunlar iyi kötü, m1llt müdafaa fedakD.rhğına or- tasfiye neticesinde kokusu alm
az yahut eksik tatbik edilir, milli tak etmek, kazanç vergisi usul- dıktan sonra nefaset kalori ve 
müdafaa kaygısı vatandaşlara lerinin eksiklerine ve kaçamak flat bakımından çok' elverişli bir 
büyük sıkıntılar yükletlr, suçlar yollanna sığ'ınarak türlü hilelerle şekilde yemeklik sade yağ yerine 
karşısında normal adalet maka- kazançlarını gizleyen zümreden kullanılabileceği anlaşılmıştır. 
nizmasına bağlı kalındığı gibi bu vesile ile tam vergiyi almak. 
tedhiş usullerine de baş vurula- Varlık vergisi, bir taraftan ~lr kilo frn~ktan 600 gram 
blllr. Fakat her hükfunetin bu milyonlarca liranın geri çekilme- yag 400 gra~ küs?e çıkmakta
sahada aldığı ve alacağı tedbir- si suretile pahalılığın önünü ala- dır. Fındık küsbesı de ekmeklik 
ler hep nlsbidir. Memleketin cak en tesirli çare olduğu gibi, un içinde ve bilhassa pasta ima
terbiyesine ve teşkilat derecesine, kazandıkları paralarla bu paha- ltnde sarf edllecektir. 
halkın seviyesine, maddi ve ma- lılığa yardım etmlş olanlann Giresun fındık tarım satış 
nevı takatına göre değişir. Bir- Devlete ödlyecekleri en adaletli kooperatifleri birliğ1 fındıktan 
denbire yüzde yüz iyilik getiren borcu ~kil ediyor. ilk parti yağ ve küsbe istihsal 
ve bu iyiliğe karşılık halktan Necmeddin Sadak _ ettirmek üzere teşebbüse geçe-
fcdakarlık istemlyen tedbirlere (Devamı sahife 2, sütun 4 te). cektlr. 
hiç bir yerde raslanmıyor. Bu 
demektir ki tedbirler ve bunların 
tesirleri tedricidir, tecrübe bu 
işlerde en büyük derstir. Buna 
rağmen eski zamanlan bulmak, 
eski hale yaklaşmak iınkA.nsız.. . 
dır. Bundan başka her tedbir ye
ni sıkıntılar, yeni fedakArlıklar 
Ciavet eder. Hük11metten tedbir 
isterken eski rahatının, her za
manki hürriyet ve genişliğinin 
bozulmamasını bekleyenler alda
nıyorlar. Hastalıktan şifa bekle
yenler bazan çok acı ilft.çlara, 
hatta bazan da çok acıtıcı ame-

Varlık vergisi kanunu 
dün kabul edildi 

Tüccar, bUyUk çifçllerle ·akar 
sahiplerinden alınacak olan ver

ginin esaslannı neşrediyoruz 
liyatlara katlanmalıdırlar. Ankara t 1 (Telefonla) - Mec- zıh komisyonlarca. tesbit edllenler-

Başvekil Saraçoğlu Şükrü, lisin bugünkü toplantısınCla, Barve- dl~·i Uhdelerinde bulunan binalarının 

50 Bilyük fcdnk rlıklnrb. 
" tekrar basıldı. <''itil F.-

atl 150 kuruştur. Bütün 

' 

• • • U bA.ytıerdcn ve kltapçıU a ıardan ısttyınız. 
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Sahibi: Necmeddin Saaalf -_ Neşriyat müdürü: Hikmet Feridun Es - Akşam Matbaası 

BU SABAHKİ TELGRAFLAR 

Darlan Fransız kuvvetlerine 
"Ateş kesi,, emrini verdi 

GI. Eisenhover Fransız donanmasını müt
tefik kuvvetl_erine katılmağa davet etti 

Londra 12 <A.A.l - Uç gfuılillt ha- daki Amerikan kuvvetleri tumandanı ki haber resmen tekzıôedilmiştir. 
metten sonra FranB1Z oımaı Afrika- oı. Elsenhover bir mesaj n~derek 1 1 ) K •k ' 
sında mukavemet nlha.yet bulmu,tur. Fransız harb ve ticaret gemllcrlnl ta yan ar orsı a ya 
Amiral Darll!ıJ\ diln Fransız kuvvet- Müttetlklere katılm.ağa davet et~- asker çıkardılar 
lerlne ou emri vermlştır: t.Amerlkan tir. Bunda dcnllJyor kl: L<ındra 12 {AA.) _ Korsika 
kuvvetlerine ve müttefiklerlne karşı cHltler yurdunuzu lstll~ etti, şlmd1 adasında Baııtia'ya ltalyanlar asker 
mücadeleyi kesm~lerlni tekmil deniz, de donanmanızı nlmak istiyor. Gemi- çıkarın lard r 
ıcııra ve hava kuvvetlerine emrediyo- Ierlnlzi vermeyin, oebeltlttank'a gi- G ış ıl. d G 11 , .. 
rum.• Bu emır, FaS da dahll tekmll din, Bu mümkün olmazsa gemllertnı- enera e au e un 
Frnsız trumandanlanna verilmiştir. zt batınn.• bir hitabesi 

Mlltteflk kuvvetler cezayMn 180 Mareıal Petain nerede? Londra 12 (A.A.) - General 
klll oml etretm1!;1rkmdl da,B Bougle lhlmıı!lilllll Londra ıı (A.AJ - Zürth'den bll- de Gnulle, radyoda bir nutuk söyli.-
şga e 'l'el" r. urası sa ana lrll ... fti k .L·· •• F b" 1 · · d ı luna taU bl h Uo. ba~l dır d dlğtne göre, mareşal p., ... n ııe yere uutun ransız z.a ıt erını ve 
c~;fr' sahasına. ;np~an muh~llf general Weygnnd meçhul bir semte askerlerini aila'hlnrile, Çarpışan Fran
hav taarruzlıı.rında Mihver 16 uçak miltevecclhen Vlchy'den a.ynlmışlnr- sa kuvvetlerine katılmağa davet et-
kay~tlr. dır. miştir. 

Londra ıı <A.AJ - Mlltteflk ve. Londra 11. ~A..~) :-- V!dıy İtal anlar Nis'e irdiler 
Fransız kuvvetleri arasında mtıhsse- radyosunun bıldırdıgıne gore, Vıchy Lo Y 

11 
(A A ) ~·eh d 

mata bugünkü çarşamba. günü snnt kabineal bugünkil çarşamba günü ndra · · - 1 Y ra -
7 de nihayet verllmlştir, saat 16 da mareşal Petain'in reisli- yosu, İtalyan kıtalannın saat 15 ta 
En büyük kara, deniz ğinde hususi bir toplantıya davet Nis'e girdiklerini bildirmektedir. 

ve hava hareketi edil~lştiı:: Laval saat 13 t• Vich~:- Alman sözcüsü ne diyor? 
Londra 12 (AA.) - Brltan İstlh- Y.? 0~.n~uı ve derha~ mareşal ile go- Berlin 11 {N.P.D.) - Bu ünkil 

• ya ruşmuştur. Fransız fılosu aaat l 5 to k f d · g l 1 snldt nazın Lltlton NevyOl"k'ta beya- h U T l kl d b l Alman hasın on erasın a, ışga a • 
natta bulunarak MiltWlklerln şlınal enk z .d~u ouse açı arın a u un- tında olmıyan Fransız toprakların~ 
Afmka. hareketi için 500 den fazla ma ta ı · dan Alman askeri geçirilmesi ve 
gemi kullandıklannı, 350 harb gemi- VJchy 11 (A,A.> - Saat 14,30 ds. Korsikanın işgali dolayısile hasıl ola
sının bunlara refakat ettiğini söyle- mareşal P~taln dalma Pa?'kotclde bu- bilecek aksülameller bahis mevzuu 
mlf. bunun taı1hte en büyük kara, lunuyor ve ba~ca Jş a.rka.da.şlarlle d"l . . .. . .. 
deniz ve hava hareketi olduğunu 11A- müzakereler yapıyordu. Saba.h bir sı- e ı mıştir. AJm~ . ma.tbuat sozeusil 
ve etmiştir. Nazır: ıİngUlzler, İnglllz ra görüşnelere inhioar etmiş ve bun- bu husuata demııtır lu: 
ve Amerlkan kuvveUerlnln şl.malt ıar ôğleden sonra da devam etmekte cMareşal Petain tarafından çeki-
Afrlka. sahlll ortasında bir nokt.ada bulmım~ur. len protıesto eadece bir formalite 
el ele vermelerini sabırsızlıkla be4dl· Uv l H"tl l g··rii Ü meselesi ve aırf hukuki bakımdan 
yorlar.• VI ba < 1 er e -~ fm 1 kıymeti olan bir tedbir olup Fransa 
S d S• ") T c 'T 11 A.A.) - Lawıw'1n bu ayın b ... _~ . . b h ,_, l ı_ 
ar enya, !_CI ya, UDUS dokuzunda Mfın1hte H!tler'lı görll§- ~ıı;umetının u uşuataıu ası :una• 

arasında tll~ bugün blldirllmektedlr ati ve Fransız halkının esas durumu 
Lnndra 12 (A.A.) _ Btr harb mu- Londra 11 (A,A ) _ SöylencÜıtne gö- hakkında bu protestodan hiç.bir ma• 

hablı1 Sardenya, Sicilya. ve Tunus re Laval Almanlarla açıkça bir ıtUfak na çıkarılamaz. Zira Fransa bükU
arasında bllyük Mihver hava hare- akdetmek istememiştir, Bunun Uzerl- meti aynı zamanda, Almacı asker• 
kAtı görilldfiğünü bll~lr. ne bugün fecll' va.ktl Alman kıtalan lerinin Fmsız topraklarından geçme. 
Franıiz donanmaıini Fransanın ~cıgal altında bulmımıyan sine karşı konulmaması, aükunetle 

ldSnunda. llerl~ bqlan11~lardtr, ve ağırbaılılıkla hareket edilmesi 
davet Tunus 12 (A. A.) - Tunus'a hakkında, Fransız halkına talimat 

Londra 12 <A.A.> - Şlmalt Afrika- Mihver kuvvetleri çıktığı hakkında- vermi,tir.> 
dünkü beyanatında bütün bu kil Şükrü Saracoğlu nutkunu alkışlar ve hissell lse hl.!ııedarlann hisselerlne 
noktalan açıkça anlattı, uzun arasında bitirip kürsüden ayrıldık- düşen blr yıllık gayrisafi 1ra.dı yek~
nutkunun en ayırıcı vasfı hiç tan sonra, ilk sözü Müstakil gurup nu 2500 liradan ve arsalarının vergl-
şüphe yok ki büyük samimiyet- rejsi B. Ali Rana Tarhan almış, ye- de mukayyet kıymetleri 5000 lira.dan M • h M 'd 59 
tir. nilmiyecek güçlük olmadığını, sabit yukan bulunan ve bu ınlktarlar ay- 1 ver ısır a 

saraçoğlu halkçı bir hükurne- gelirli vatandaılar hakkında hükG~ rıldıktan sonra. mütebaki ırat ve ltıY
tln tam halktan gelme reisi sıfa- meteç alınan .~arar~ann oükranla metlerle bu vergiyi verebllecer:ı ko-

Garp çölünde 
tlle Millet Meclisine ve o müna- karşılandı~ını soyledıkten sonra de- mlsyonlarca kararlaştınlanlar, b • k • • k b tt • Sekizinci ordunun ileri 

hareketi devam ediyor 
se~tıe memleket efkarına her miştir ki: d) 1939 senestndcnbert 2395 veya 10 ışı ay ~ ı 
şeyi olduğu gibi hiç bir derdi cYalnız bu yardımla meselenin 2728 sayılı kanunlar muclblnce vergl-
gı.zlemeden söyledi. Sıkıntıları ve halledileceği kanaat.inde değil_iz. En ye t.A.bl bir iş ve teşebbüsle uğraştığı Londra 12 (A.A.) - Sekiz..:nd 

k k l ı halde bu kanunun neşri tarlhlnde 1.şi-
darlıkla.n kücümsernekten çekin- ço ıstırap çe en en tamamı e tes- ni terk, devir veya tasfiye etmış bu- B Ch } ordu ileri hareketine devam ediyor. 
diği kadar eksikleri ve yanlışları bit etmek mümkün o!sa dahi, .da.ğı- lunanlar, • urchil dün Avam Kamara- Müttefik bava kuvvetleri ıimdl 
gizlemeğe de tcnezzlil etmedi. lacak maddeler ellerıne geçıncıye e) Meslekleri tacir, komlsyoncu, tel- Şarki Sirenayka üzerinde devriye 
Olacak şeylerle yapılarnıyacak kadar hayati ihtiyaçları için, kndi- lAl veya simsar olmadığı halde 1939 Sında mühim bir OUtuk söyledi uçuşları yapıyorlar. Dün hava dö-
işleri blribirinden ayırdı. DUn !erini J>İy~sanın ezici tesir~ ~ıı~n?a scmesindenbert velev bir defaya mün- vü~lerinde 11 Mihver tnyyares.i tnh· 
aksayanı bugün elden gelen bir ~tma~a ıınkan yoktur. İstıhlakı ı.- hasır olsa b!le ticari muamelelere ribedilmiştir. Bunlardan sekizi pike. 
topluluk haUnde Meclise bBdircll. tihsal ıle ayarlamadıkça ve bununla tavassut ederek komisyon veya tavns- Londra 11 (A.A.) - B. Cbur·ıhlm lıldiseler olacağından emin ola- dir. Mihver kıtalan müttefik tayya• 
Bizce hükumetin teklif ettiği birlikte fiat mürakabesi yapılma- sut mukablll olarak her ne nam ne c:ıhill, bug{in Avam kamarasında. bir bilir, Gayretlerimizi gevoetmemek reler tarafından yeniden şiddetle 
tedbi;lerin değerinden önce tak- dıkça günün meselesi halledilemiye- olursa olsun para. veya. ayniyat alınış nutuk aöylc.nıiştir. Nutkunda Mısır- şartilo sevinmek hakkımızdır.> , bombardıman edilmiştir. 
dire ve tebrike la.yık olan nokta cektir.> olanlar: _ daki aon muharebelerden ve kaza- 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
bu büyük memleket d~vasının Maliye Vekili B. Fuat Ağralı, Baş- 3 - Ikinci maddede yazılı mukellc- nılan muvaffaluyetten bahsettikten 
teşrihine hakim olan derin saml- vekilin bahsettiği Varlık vergisi h- flyet zllmrelcrlnden iki veya daha sonra demiştir ki: cRusya kendisini 
mı.yet \'e Başvekilin çok doğru nunu layihasına temas etmi"; gerek ziyadesine dnlıll olanlar bu ıı:ümrele- müdafa etmekle bize emsalsiz bir 

" rln her birinden nyn ayn mükellef . 
tabirince <Ruhi asalettir.» bu, gerek memurlara parasız kumaş tutulurlar. Umuml, mülhnlc ve husust hızmette bulunmuş ve Almanyanın 

Hük11metin uzun çalışmalar- ve kundura, taıirhano ve fabrikalar- büt91!lerle belediye blltçelerlndcn ve g.:_~en umum! har~ zarfında kaybet: 
dan sonra Meclise getirdiği karar- dan alınacak muamele vergL,inin 3659 numaralı kanuna tAbl milessese- tıgınden fazla nulyonlarca aakerı 
larda dikkate çarpan özdeğin, göz aynen alınması hakkındaki kanun lerden t:ııısisat, maaş ve ücret alan- harb dış1 etmiştir. İkinci cephe için 
boyamak, yahut hastalığın sade- layihalarının muvakkat bir encümen- larla kadroya müsteniden yevmiye birçok hazırlıklar yapmadan teşeb
ce dış gösterllerinl savuşturmak de görüşülmesini teklif etmiıtir. Ay- 1Ie l~Uhdnm edllenıer yalnız bu ma- büse geçmemiz ihtiyatsız bir hare-
1steyen geçici uyuşturmalara rılan muvakkat eııcümenin çalıımaaı aş, tahsisat. ücret ve yevmlyelertnden ket olurdu. cRuslara niçin boı ümit- · 
değil derdin köküne varacak te- için, celseye, öğleden sonra toplan- dolayı 1klncl maddenin (a) fıkre.sın- ler verdiniz, niçin t 942 de Avrupa~ 
sirli ve sürekli çarelere dayan- malt üzere nihayet verilmiştir. dakl müklletıye~ tAbl .~eğlllerdlr. da ikinci bir cephe açılacağı hakkın-
masıdır. Öğleden sonra Media toplanmıı, (Devann sahife 2, tutun 1 de) da tebliğ neırettinizh diye sorulur-

İstlhsali çoğaltmak gibi temelli Varlık vergisi kanununun müzalce- sa §Unu derim ki, hattA aynı uman-
tedbirler uzun zaman ister. is- resine bqlanmıştır. Uyih11C1ın heye-- 6 

0 
.. n u•• 

1 
da kendi milletimizi de yanlıı dü-

tlhHiki kısmağa ve dağıtımda ti umumiyesi üzerinde aöz alan me- ~, ıünceye acvkederek dii§manı aldat.-
tam adalet gözetmeğe memleke- buslar, mütalaalarını söyledikten mağı tamamen doğru vo halclı bulu-
tln sosyal bünyesi elver~ll değil- sonra maddelere geçilmit ve layiha yonun.> 
(lir. Başvurulacak tesirli çare, müttefikan kabul edilmiıtir. c ~ İngiliz Barvekili bundan sonra 
pahalılığı azaltacak, yahut paha- Varlık vergisi ehennemı· 1 Stalin'den ha.haile bU zatın basiretini 
lılığın artmasına engel olacak Ka'bul olunan Varlık vergisi ka- ( \ ÖTmÜ§tUr. Müteakiben Mısır harbin~ 
yollan hemen bularak ad~letl, nununun esasları ıudu.r: \ 'ı de Mihverin 34 bin Alman, 25 bin 
bunlardan en fazla zarar gören l _ Servet ve kazanç sahlplerlnln 

1 
Mebrure Sam/ 'nin İtalyan olaru ölii ve eaiY auretile 59 

halka tatbik etmektir. servetleri ve revkalAde kazançlan , bin kiıl, 500 tank, 1000 top kaybet.-
Bunun içindir ki hükumet, ilk üzerinden alınmak ve blr defaya mah- t~ıı. duygulu n canlı uslübile 1 tiklerini, İngiliz kayıbinın 13,600 

iş olarak, az gelirli vatandaşlan, sus olmak üzere varlık vergisi adile ı hazırlanan bu eser, telif kütüp- olduğunu söylemiştir. 
yani kazancını pahalılığa göre bir mükellefiyet tesl.! edllmlştlr. hanemizin çoktandır ö1Iedltl, B. Churc:bill, ltalyanın ihtiyatsızca 
çoğaltamıyanlan elden geldiği 2 - Vnrlık vergisi WJağıda ynzılı beklediği tarzda edebi zevki ok- harbe girmesile düştüğil vaziyetten 
kadar giydiııneğe doyurmağa zümrelere da.hll olan haklkl ve hl1k-ı şayacak, hb tahlillerindeki kuv- bahsetmiı, sonra Mihverin bütün 
k i tir S ' . k mt ıp.hıslardan alınır: vetıe okuyana derin heyecanlar F ki · l t :H. 

arar verm ş . ayısı hır buçu a) 2395 ve 2728 sayılı kamınlarla ek tattıracak tesiri uzun ızaman raruıız .topra annı ışga e me.,.-
mllyonubtutan, çoğ'u şehirlerde ve tadlllerl mucibince mükellef bulu- gönüllcrd~ kalacak bir roman- baılndı'ğından bahsilo demiştir ki: 
oturan U muz~rip kütleyi hü- nnnlnr. dır. cFransa mütareke §artlanna hak-
kumet, mustahsılden doğrudan b) Bilyfik çlftçUer. (Büyük çlftçller- p k kı d kilo riayet ediyordu. Şimdi Fransız 
doğruya alacağı maddelerle ya- den mııksat ~lnln !dnresine ve vüs'a-ı AK ~ıJa sü~u:Jannda adını taıiyan bütü~ Fransızların blr-
şatmağa çahsırken, dolayısile j tine halel getırrnekslzin bu mükelle- ~ Ş Jı li1c. olması zamanı gelritlştir. Meclis, 
piyasaya genişlik vermek, alıcıyı flyetı ifa edebileceği bu kanunda ya.- ~t!7!!!!!!7!!!!!!!!!9llP!!!!lll!_..ll!!c~!!!!l!l!!!!l!!!!!!!!!ll~ önUmUzdekl birkaç gün içinde mü- Y eial milli mücadelem~ .-
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SÖZOl &EliŞi 8;;~;;;~11 okumanm zararıl HARB DURUMU 
Boya ve Propaganda M•h b··m· f ' _ _ Htldm 1>.,.t Hariçten au.l fat çeneelnl ka1ı,-ard: hır mo.ddet ) ver U D f80Sa y lnnlDd )'Is J11m 1dr lwhna •"'1a!8' ~ oklufmıu biri çıJDp okumak ,..Utit, .astı meler n.ı dU,t1ndillcten ıonrat 

pek AIA iddia edeMUr. Kadm ,.. .... trkek •J'Üb....... dofna tm1tr .• Ben de bu ata 9Bz6ne _Bay h&Jdın. Cledf. Ben zaten 
m1m pm!Je, tmıaktan sa~ b41u her "71D Mya1ı IWDla hlJle un'\aa hareket etHrdlm. timdi b.,... itin hu kadar uzamuinı ~ '8teml- • 1 ed • 
bir devre aboya devri» demekt.e bata, vana ldle, pek a4ır. Med• ;&ııııcı. lJuluntn"1d1JD- Beni_ allka· yordum. Demfn de ı&J'ledlilm at'bl, yı IŞ<J8 ıyor 
niyet boya çefitJeri çoğalcblı nispette Beri aitti. Clat ıtmfyen lllırdıya k&l'1fJIUlllın beni alakadar etmlyen la.fa karlf" Çt 

• 

Gerçe boya ve boyaahk insan bclar eiMllr. Pek eski aman cezamıi ~ekiyorum. mak yUzUnden hapına bu lt ıelcli. 
lnsanlan boyaya muhtaç olduklanm lıl.sseüaltJer ve ODU bulmak• Rifatle Fallı hem bln'birlerlnden Bay Faik duvan benim klrlettlğlml 
ta da recikmemişJerdlr. Fakat 19 1111e11 Jtls ~tnıelfneeye kadar d&vacı, hem 1Uçlu. Sultanahmet sanarak bu 1,1 yapb. 1'endlslnl af.. 
mevcut boya çeşitleri tabii boyalardan lbardtl. _sanJır ınml b6- .ullı eeza mahkemealnde duruıma- fediyorum. Davamdan \razgeçthn. 
ya yapılamıyacağına enikonu tmnm111ardı. Vaktlkl bir in,m. ya çıkblar. Hariçten gazel okuduAu Dedf Faile da 1 
•kıU.11 on dokuzuncu ytiz yılm yanmıdan IODJ'a l1IDf bir boya io(n hu derde dU,tilflinU ıöyliyen _ Bu zatı tanımam. Şimdiye ka- , 

Kazablanka müttefiklere teali moldu - Al
manlar Tunuı'da bazi mintakalara havadan 

aıker çikardılar 

elde etti, O tarihten itibaren Jml medeniyet deni ltqlamJt ol· l\ifat t51f• d9T&ID ediyors dar aramızda geçmlı bir Udiıae de Framadaı 
du. Piyasalara Wnleree çeflt ı.c;ya ::waa e yer ylstbıcle. boya - Gece Be,.ollunun arka eokalrr yoktur. Kendisi fnlclr ediyor amma. 
değmemft hi9 bir feY bhnadı,ng __ r rlk yttdn1l .. boyadğla· lanndaıı birinden ıeçfyordum. Du- bana hakaret ettiil yafan deli dir. GUnUn en müıhlm hldlleü B. 
n &iln bu menenlyet tamam olacak ve yeni bir medeniyet deni VAT dibine bir adam ıu dökUyordu. Fakat, ben de it IÜ9 ..lıiblytm. ua- Hltler'in ltaal albnda ~ 
laatJıyacaldır. O .arada )'U)'andan p•nOJlre açıldı. raıacak nktım ,-ok. ,.an Framız topraklarının Wal 

Zamanmmda her feY boya ile durur ft mevcudlydlnl bofa bJr adam batını uzatıp ı cDuvan nl- Diye dlvas1ndan vazgeçtltinf bil· edilmesi için Alman kuw~da 
De devam ettlrehlllr: Y~ seneclenllert iman ellnden çıkan her P. çln Jdrletf7onun) Ayıp delil mi) dircli. Şahat hak davan oldulu Jçln, ne emir vemıft olmuıdır. Fraıı.o 
yfn boyah oldufmıu düşünmek ldtUamn llpata için Ufl4ir. Buıtln Su dikecek ba,ka yer bulamadın iki tarahn ıvazgeçmell Ozerine mah· ıadakl Alman kuvvetleri kuman-
medeni lnsanJann en hotlancbklan •lr sanat llbl glrflnen harb mıh diye ılSy)enmeğe bqladı. O keme divanın ıukutuna karar ver- danı marepl Rundated bu .m1l 

ana ti. bile baldkatt~ bir boya anatlndm ibarettir. Çtlnldl •u· 11rada benim ayaiuna da bir ıUp- dl. Kavgah olarak mahliemeye ıe- ~ dün .. balı mar ... 1 Petaln' e bile 
ıtlnkü harb faaliyetinin h8f yardamcul olan kimya flmlnln eski rilıııtfl 11lmı takıldı. Fena halde si- ]en Failde Rilat tatlı tatlı konuprak dlnnJ,rir. Mareıal Petala fU c.. 
derirlerdeJd adı cBoyac:ıhb kU. nlrlendfmı cYahuf Sizin IOkaiınız adliyeden çıkb]ar, vahı vermlttlrı cMUtareke 1&t.t9 

Milletler boyam edemesler. llatarlarUıdJr ld &eçm umumi zaten plali& içinde. Bir adamın 1U lanna tamamen .,kın ol.ı &ı 
harhde en M1J11k 'ltoya memlell:etl e1aa Alwwnra ahleb ...,,,_ dakm..ıle kirlenecek delil J'a> diye Hükumetin aldıfi tedbir- hareketi proı.eto ederim.» V'JebY 
Aft'1IJNlhlar boyam bhrnfJar ft pir mtlfkll 1111' darama 4Gpılf- eenceredekl adama cevap verdim. ~ • • radyow bu prote.tOJU muhtelli 
lenll. Sonra boyaeıbğı her mDlet llrenell 'ft ~ prpsm4a Bu anada duvara w döken adam ler memle1'ete lyılık, ge- la.ıalarla nepetmifth. Fakat 
ltoyaeıhktald ıneharetme uypn wldl eJweMıl pelbwll. Bu· itini bitirdi, •Vfup sittJ. Ben de yo- • ı·k • kt• M Fran.zlann wal harekedfte mo
ıün lılrtbirile boy iJçiiJen Mlyük dnWlel' ~ .. btlytlk hama devam ediyordum. Fakat bir mı 1 getırece ':_"· u- halefetlerine dair tıaber yoktur. 
mevki sahlbldlrler. kao adım ıonra arkamdan ayak ıes- vaffakiyetin yariıı vatan· Almanya. mtlttefilderln Kor-

P'abt ne yaZlk ld flmdiye bc1ar on bln4en fula hora~ teri peyda oldu. t.minln Faik ve du-- d 1 • • f ti ıika adasını w Cenal:tl Fnnaa11 
hlanması ..,_nhiın "°1a lhtiyaam ~ tabii,. ldtit nn kirletilen mu ealübl olduiunu af arı~ lyt. D ye ne inal etmele kalkıpceklanndan. 
11oyalanlan ...... mhınl ...,.._. 4a Hb1mi Mal olmuftur. Au· eonradan &irendiilm ıu zat beni ~ baglıdır bu harekete klzum sBrd~ 
lunan mlnevl boyalam en mflhhmnl, ,_,.... l9Jeree pP11 kaladu cHem duvanmı kirletiyor- bildlnniı ve ~etain ile bilk6m .. 
elan cpnpmpndaıt chr ki "1 Ü.....,,. ... ..,_.,.. n4an tun, laem de hana kafa tatuyonun (1lq taralı 1 inal ..ıııtecte) tinin Ver1&y'a d8nmeleml lste-
bafka bir teY deilldlr. &,le mi> Haydi bakalım. karakola Bu bir defalık vergi malt ve mlttlr. 

Memleket içinde bulunan ftY& ~ plen - cim z sldecells> db-e .uruklemeie baıla· iktisadt bir tedbtrdlr Fakat aynı Son haberlere gtSre Alman 
ft sunl boyalardan lstlfılde edebD lr, nlnW, ilWierdd, ~ -•·-• dı. Yahut Senin duvannı kirleten zamanda halkçı ve devletçi Tür- kuvvetleri LJ'on Te Umoıet' dan 
nb; fakat c1qardan her ftllta u. memlebl11 

.... IOblmjya ,,...... ben delilim. o iti 1;.fkuı yaptı ve kiye ~urlyet rejlmlntn mem- pçmifler, Vlchy enlerine ıe14 
pn cpropapn4a» tslmll mlnftl "°1IM1an _..,, ... .,. ahi okuyucu. hen sana cevap verirken aavuıup lekette tkttsadt muvueneYt ten- mitlerdir. Bir mu'halefet ıısnn .. 
lanm. fJn'bt Rado glttf. ded.lm1e de c:Unletemedim. dl lehlerine bozmak gayretinde diftnden mot8rize luta1ann .Ure 
-----------------------• cllll. duvanmı kirleten aemln. Ka- her türlü haklara, hudutsuz atle Akdeniz kıyılanna nrm.,. 

V 1 k 1 1 rakola teslim edecellm. ceza yazdı- hürriyetlere malik olduklannı lan bekleneblllr. OiieT taTaftan ar 1 Vera s racalım> diye ualdı ,.kama. sanan bir zümreye arp ilk nı. ltal.ranlar da F1llNIS topraklan-a S.,. hl1dm 1 88yle nahak yere tandır. Fevkallde amanlann na glrmftlerdir. 
1Uçlu olarak kanıkola sltmeie liz tcabettirdtğl bu fevkalAde tedbir, D6n Amerika ve lnsdtere htl-
olaum ıazı olur mU11111u) Ben de. memlekette yapacalı dertn iktl- kGmetleri namına racl7o Jle bir 

(Bat tanıfl 1 lad ........ ) ı- .. -~~· .,.._ sltmb-elelim diye dayatbm. Bu sacıı tesirlerden bqka, bu mesut muaJ newreddmlt bundan bGtUıı 
autdıii41r, ~ W1k ıuthla• d-1 b F "- L--- k"fü tm v -'-·"" bol Fra-· ıemllerinln .... Je ,. __ 4 _ 183'1 aJJ]ı bbıa 'ferslal bna- den ldlana U dil -..... mal an.. .,.a .,. am -- u r e ege zamanda yurguncwUA ve ·-- - _,_ 

mmun S lnd ff 1833 aJ1lı aaııayl dllma '..a.lnl ~ mtolnlr.· 'bqlaclı. Alzın• ıelenl IÖyledi. ya~ kazançtan 'baŞka bir yüküm ta- yiT limanına v_,. ha limanın 
ftrP1 tanunun1111 ~l maddeslJıde darlar u tln1tk mlddılUıı ,.... madılı bakuet kalmadı. Ben. U.t~ nımayan bir çok Jdmaelere r.aman pıbmdakl Cezayir ahUlerlnda 
..,.ıı blD& " ana llhlptett ı DıC1 betl~eden ma.hantn en bGJlk ma- ıu .ı.m olmıyu Wurd.,. kUlflP zaman vatan borcmıu Memeğl de 1Mıl10tta~ıaı~-~et -~~!r1.Cet JD&cldenln <e> Mrundül maten.. u,. JD9llUll"ll ıtsum alrdQtl mlbl· batima derde aoktıulwn lcJa, it da- lSfret.ecekttr. na 1111n1& ...... 

tl1e*n maf ıutalaıkr. J1111r1n PMllhJ Ye ~ lıa b07lm•in cliJ9 kenclWne cevap HükQmettn pahahhlı önlemek, reket ede~k halde olan ... 
ı - Vlfll haldM Ye htllıml pb••ı- ....,..,.n a.daıl lbtlJaU bull _. vermedbn. Çekilip gitmek t.tedim. ftatlerl tutmak için alacalı ted- mllerln batmlmuı Wldlıllml,tlt. 

nn namlarına tullohmur " eebemlı, ~. 11 lbllk mlddıltıbı Ukba hay Faik'la elinden ,..kamı birler bunlardan ibaret de delil- Meufda bu pmderta Mihverin 
eahamm §1.rtetlelde ıı-.,. lüıl· ltbMle ~ nqlltr tllllUl brtannak kaıbll olmUJ'orclu ki... dlr. Mllll Şef'in göstıerdtli hedefe eline •çmemeainJn tok bUyUk 
matmm flıbtllrbı JIMIQbl " PJ· aaftl IDIDaaw '"&in WWJtne Ben bıtulmala sorladıkp o ...ı.- varmalı bqbca ftZlte bilen hü· elıemmiyeti olduiu b;rdediJ.. 

~alan t•bliide de Fransadaki 
P'nn.Wann ..kin kalmalan, 
mlllt araklanma sününiln henüz 
plmeclill bildlrllmlıtir. 
~ Afribdaı 

t.za)'frln blltiln kıyılan inal 
eC:lllmlftir, Fu'ın At1antik u.hi
llndek.I \,&ılıca llnwnları mUtte
liklerin elindedir. Kazablank.a 
Cia diln te11im olmuıtur. Mütto
ffltlu inal ettikleri ahlllere u
~er çıkannaia devam edl,orlar. 
Cezayfre çok miktarda ukeT ıe
liyor. 

Diler taraftan Almanlar u
lier taftYan tayyarelerle Tunua'a 
mer nakletmifleT ve muhtelif 
noktalan ftgal ~emitlerdir. Ber
lfn radyosu Amerikan kuvvetı
lerlnln TuııUI toprakJanna gir
diklerini haber Tennektedir. 

Mmnn Garp çiilünde İnsiliz
ler Sidi Barnnl')'I saptetmitler
dir. Şimdi Bugbug'da muhare
beler oluyor. Sollum'dakl M~ ı 
vu kamyonlan bombardıman 
edilmlttir. Elirlerin toplanması
na devam ediliyor. 

Dola ceph..mdeı 

Stallnarad'4a, Tuapee'nin ti
malinde. Nalçık'ın cenubunda 
faJ"plflllal&r olmuftur. Tuap19' -
1'fn tlmalinde Almanlar Rue 
laattmda bir ıedik açmıelardır. 
Moakova gediiin kapatı1dıiım 
LOc:lirmekıtedir. 

rtmmbl nrhlmm tamam e.ıtn- ~ ~· blrlMr _..... • Ner• ._ ••- pafta =-=~~ .ara mltdt· Ha.W. Frama ilamına ... --- - ..., . ... -- - ... - - ... -......;. - .. -- -= =-=-- '"1-lfttı•flıl!V:li~illli'l, .. " . .:::iiiilil~"ill'lıi''llii~~,, ..... ...... 111 ................ ~ .. ·------' - ... · .. • ır-..- .. -- --:· ~... ' --
Vtrgbıln mıtıarmı ıa.t.eı. 1 neı ti IPı ya.ıs. J, ıtıncl b&tta ıçJıı 1'1- r. fa a'receğim. cA kardetfmt Bırak yacaktır. Her halde anlaşılması 

Ru,va' da k11 baılamlf, Mo.
bn'ya dk kar yaimıfbr. K~ 
t11k a'Sller de donmuıtar. Bertin 
radyoeu Ruslara oep1ıenln timal 
k111nında taama& etmeleri lhtl· 
mallnden haıhletmJe, burada mü
him k'""'etler toplandıiını bil
dJrmlttir. Mo.kova rad,.oeu da 
Lenlnll'ad mmtakuında faali
yetin arttıiını bildiımektedir. 

madde f6yledJr; de 1 llm 11PJ)&caktu'. B1r ay •rbn· yakamı. Git de duvarını kirleten lAzımgelen §'Udur ki CumhurrelsL 
.., net •addede JUllı ~. :.:::.= = adamı bul» dedim. Bu defa da; Din nutlmndan IODI& Mec111 ft 

Vurgunculuk Ekmek kartlan 
a1ne1 maddedl JMlll ......,.aftt. tlıa lllr lmlll 1ılr Jeıludi bldlDt ta.. cVq, hana hakaret edi:ronan. Dl- hükOmet memlekette ne 1Ddr Vua,.tta ..._ ol Wfl•• 
atkeDeftJtı derece1lrW bir aıllııt~ lıllJıetme llbd •8CIJUD eendea. Bdçl ,ok ma 'ba- aııaqtslne, ne vurgunculula m1l· Bazı t -6 .. ..- tacirler 1 - Beladi)'e iktisat .itleri müdür• 
Jef n•mme JMI Jllmda. w UcanUnl - =.. ~"1& ~ rad.ah diye nas nas baykırmaia saade etmek, ne de bu tehllkell o.,....._. • IBiGnd• aldıktan ekmek kartlan-
tert deTlr Ye ıuGJ9 etmıf cılUlllr iclD JldlJıe h1Wtılllhı4-~ bqladı. e.qo., poUeler ıeldiler, g(lnlerde mnıı mtıd&taa siyaseti- mahkemeye veriliyorlar mn maılaaubunu yapauyan ima Ye 

iert. dmr "7& ıuft1e1e Waddllm dlr ~ ftdllclk tontln ikimbl de abp bnıkola altflrdüler, m1z1 rayıf dÜ§Ürlnek gafletinde müeueeeMı 14/11/942 aktamma =: J:ı~ ~ ,.im da .,,._ bcqJlrma mahlap Bak.tun ki it naal olaa mahkemeye bulunacaklara milamaha etmek Belediye Teftit lae)'etinln yaptıiı kadar bu mahauplannı 1apacaklaı-
flftçllttde mtllteDeftn ..mas ~: edlllcetılr. Oabtbnm mecbartJetl- intikal edecek. hen de kendillnden niyetinde delildlrler. taki>at netic•de zeJdn7aiı flatl.. cbr. . . 
nln ve gayrlmentul l&blplertnde 1ra4 Din t1tt1k tana hattmda bir tall· dbacs oldum. Hlll da dbamda Harb, kendini müdafaa r.onm- rini alabilcliiine ,abelttiil anlqıluı "2 - Talımatnaıne~ın 1a~atına 
Te vergı mıttarlannı g&ıden ~ matııeme hulrlaıuluıllu'. mar ediyorum. S.bept.iz 1ere hak .. da kalan milletlere çok alır kan 1 toptancı tüccar Milli KonuuDA sore memur auıı!m~ gırmemeeı lca· 
metle beraber bmılarla mubn94 oı- Tet etti hana. fedaklrJıtı yükletiyor. Harb dl§1n.. ahkem ine yerlJmitti beden amele ve ıtçı ımıhna mensup 
mablzm ldlnecılk1er1 ıran"W stıre Zir t Vekili Adı ' Faik da diyor kh da kalmak bahtiyarhtmın hlc; be- m Habe eatd iuıı 6 · sıda mad- olanlann bazı müeueıelerce memur 
takdir .,, teablt ederler. aa n ara ya - Efendim, bu adam gece evi- delstz satın ahnacalmı sanmak d lerl r af 1 da :ı! ;:.. toptancı lllllhna dahi] edildikleri ıörUlmüt-

Ancat 2395 aaJJlı tanunun il ıncı döndil nıin duvannı kirletiyordu. Pencere- e'll büyük yanlıflıktır. ~ ht~kn d .. takibat yapıl- dlr. 
maddellndetl Jıatilm dalrealnde ta- A-... 11- ıco_.. Nitde. Ak· den kendieine .al•diın. ihtar ~t· Memlekette bir dehşet ve tedip mıDt~: B~ evrakı tamamlan- Talimatnam~ye aöre a~el~ ve it 
sanç beyannamelertııe blllnfo rap- KDtmlr buallllnde ekim tim. Yapblı kal>aL&t az ıelmit ıibl politikasına henüz yanaşmak is- · v.ıı n BeJedi e nW Dr. çl aı~ıfına dahıl olanlu sırmıyecek· 
ıetmet mecburiJ8Unde buhman ano- l&Ja7 ve n.telik bana kllftlr de etti. Hemen temlyen Saraçoğlu ŞOla11 hükıl- mıfbrİcndar bugü T Yftit 1ıe etinin lerclir. 
nJm tomandll, Umlted .,. ..-m&Jtal ~etini tetkik· eden Ziraat Vekili aokai• çılup kendisini yakaladım. metine yardım etmek, aldığı ve LOtll f j k ? e ik ~t&t 3 - Billimum kaza ve müelae'" 
tbıerlnden bant clalltul Jııooperatu B. Şevket Hatl>oilu Ankaraya dan- Orada da aizuıa ıelenl .öyledi. Ben alacaıH tedbtrlertn tatbikini ko- rapor Tbe ez ei elenl nl 1 tetk _L~ en eelere; mahıuplannı yaphnrken tev,.. 

l">' tratımıN.ııA eonra u yen tac r er muuı;emeye dl d -'-' . b d d' flrtetıertnın versDert IMl takvim Jıh- mGttfir. ona lıakuet etmedim, 1&dece ihtar- Iaylaştırmak, e ~ dünya- ril eki d" e eccıuen eyanname a e ınce 
Da yeya ticari JJ]ına " tlcaretfıane- da lnalundum. Bana hakaret ettiii nın tatıandılı can ve kan T81'P- ve ec er ır. (Maqlı ve UcretJi memur.,.. müstah· 
Jertnl tert, de-rfr "" tutJJe etmlJ Dün LL - ba- - Jçin davacıyım. sinden daha zor olmasa ~r. B d I demlere mahıuı) kame verilecek• 
olanlar da tert, devir .,. tufJ1e1e uır yer aanm ı Hlldm lkillnl de dinledikten Hükdmet, aldılı .,.rtannda ergama a ae tir. 
tebddthn eden IOll ltneJ'• alt aft oldu aonra: memlekete iyilik, pınttUk getire- 1znm 12 (Telefonla) - Berg.. Bu karneler hamt IS / 11 / 942 
bzancmın Jtzde IO afnden &t&lı " W..hl ıı (A.A.) _ Dan JU _ Ehemmiyet.ıs DJr..,. için hm- certne inanıyor ft güveniyor. ınada fiddetli, yaimurlar yOztlnden, ak.tamın• kadar okunaklı, ıilintisia = =--~· "° inden .. uıe 14 t1 M daldka S1 llDiye birinin tavmUfl(lnUz. Oatelik bir de Meclis kendiSUe t«rllktir. BIBşa- Kesre köyünil 1el basm11tır. Köy ve cüzel el yazısiyle yazı1mıı ve aile flkraam:_ ~ madden~) geçe mera f1sttt ı.tanbu1dan ceza .ı.tlyommu. Yazık delll mi> nnın yandan fazlası çtfç1, ~e- nıuhtan Ali Can'ın altı yqındald reilinin fotoğrafı yapıotırılmıı oldu
fl1etı de l'V~ :1 in!:. on bin Jdloımetre lllA!ll&fede tab- Baıı.-mz da. dlvalannızdan vaz- mur, tQccar, halk, köylü büttin kw Hatice kırda zeytin toplark~~ iu halde (bealemeğe mecbur oldu
temes. mm edilen ftddetll bir Jel dep- ~ ........ daha .,.. olmu mı) vatandatlannı iyi niyetine ba~lı- birdenbire buan auc:lan kendını iu kimseler) yazılı kısmının alhna 
LAJÜwım Jedlnd maddell Y91'11· nml kaydecWnıtşttr, Ot,. aulh teklilhıde bulundu. Ri- dır. Necm..wtD Sadak kurtaramamıı ve 'boiulmuetur. muhteviyah Daire müdilrleri taraı-

fmdan kendi meau1iyetleri tahtında 

BİLLORŞİŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

'fmo: (VI • N6)' 

tasch1' edilmit ve mühürlenmit ola• 
nm p&bı - NeJDÜI) ... ıöylel ku da pkmilftü. rak gene Belediye lkti1at müdürlü-

- Ne mUnue6atl - dedJ. - - Vallahl el "' Bwılan Bl1' an karar verdi: iüne tevdi ediJm~ olacak. 
Bir~~ ~ya bil- me anlabnap dilim •arınıyor... Dinliyecektil 4 - Belediye lktilat itleri mü-
._, ~ llAıa efendİ)'e mU-.. Banca lelledir .kıfteiinlzl yedim... Elinin ~ir hare~etile ~bereı dürlüiünden, müeueselerdeki itçil .. 
..u .... NimetJnla OiJerimde duruyw... c- Gıt b emnni verdı. N verilmek üzre avanı olarak ha11' 

Fakat eonra merak etd. Zira ba Melene Na D41 nak8r ineanmı- Rızanm .evsllW. bu ipreti ıZSrdU. 11ıııEından ajır İKİ ekmek karb aJnue 
Atl.Y .. Wrioik ensdl ima Bı:b~ tmı... bk partiyi kazanmıtb. Amk içini dCS. olanlar da avanslannın evvelce ol
• lau aeclim..,._ _ ıc... ~ 181le .CSyliyeceii- k.ebilirdi. Zapbna bir türlü mukt .. duğu tekilde 1S/11 / 942 akpmana 

- C.W. 1-k·1- neımlt > • nl Dedik 7&• •• dir olamadıiı yqlar yanaklarınd• i kadar mahlup]arını 1apm11 olacak-
yiibe)ttl cledl. ·.::_ 6f.-dim ... 11.chv• haaım ... aüz616ror: parmaklan dizlerinde ke- Jardır. 

Miftl .,........_ ı 1 a. .a.e•de llwbae. Amber, ... Siziıa keflsD•ia 0Jın.L. 111._ı. delil- netlenıyordu. . 
ltadm.l ı.a tM' .. ._...Ye - T.wt ••• T.wt ... Haa& ...... Wı an dleanra t;akta n AdJ9 ile ... ...,... - Paoafendiınizr - diye bağar--

Jııir w.. caka _, ..,.. Wır --- kalana bir .. ,... ........ Wrlike. daac:la. o-. ..... lged .... dlr... elaöidi • dı. - GGnahlanmın hiç olmazııa bir Ege nuntakaıının hu 
....r --ltaa bd.1mak .. fır~ Wr de alclfllG sOa nbda Ds:ı d• nrba •qecanclan t1tri7or, boiazı ~ bUyGd; ~::'t ~de~~ kımuna affettirmek için aizin namu- seneki tütün rekoltesi 
ı:ieeeektl. O-. lcln mauet ~cbr.i-cu d dı bir ..... ~ Bir pee .ana J'Ol'IUU• :;., ' P m e aunuza ıilrülen lekeyi temizlemeğe 1 lzmiı. 12 (Telefonla) - Ege mın-

- K.nmeıa carf7enb k6c6k Jaa- .,.....h • w.ch.~ terin lak ft llluapU.a .. IODr& .aaahııfle. _Sut kSpek Benim Yanımda mecburum... l takas~mn bu seneki tütü~ rekolt~si 
efeadbdn ıaMtıulıl:mi d1IJ'UÜ ....._ela d~ deQı nefea aJanı1s adeta D7lflamllli. Ba UI papam a,ayle eeyler aö 'ı~eie nuıl ceaa- ihtiyar, boğulurcuına: . 34 hın ton • t ~ n edılm k edır: 111111 _ı_ .. u.. -t--t. lat__._.. L-_ faMa L--. bile dikkatini albettlı ret ediyora ) Y - Namusum mu) ... Ne lekeıı) .. Ticaret Vek ı T n ube efi 

anı UUUUA.Tete --- _...... .... -·- 1 - Ne ohnue eana w,.ı .. kız... tın • Alçak! Çabuk izah et ... Yok .. bölgede tetk klerde bulunmu dır. 
nmdedlr. Onu alıp aktam W- J>.ta p)w \unca hır el lfantl Huta 11117d•> • df7e ıorda. Atiye, hllehütün kendınden geçe- turacık~~ ıeni gebertirim... Vekalet, sah h z rlı l nna ve bu 
dan enel VdaJGDdeki Wdrlwı- ,_.,.. Amha, bunun• demek ol- __ .__LL--1.1 • .ır..... -'--~ relu . . h ılki mah le çok hemmiye• ver--
...,.. 11&1 .mıek ikan. Maltma •· daiaa anlqap hll!Mll aeiirtdı 1*'- J\tlye, ~-- DlUDa1ad- _ Söy)jyecejinı... Söyü ece- - Sız, kızınız Bedrıye harıımı a· Y k d' F" 1 k d b d"· 

Lı- - -'-• --' i1z ..ı_ Jla kol.....__ Wad .....___ ~ ederek bJçkıra JdGlma Yere. papolll 3LI- O 1 .. y . rem daireıinde huta yatar zanne- me te ır. r ya n a teı t e ı 
•maa llllll 99&1 - ere ~ ...__. • ~ d•-'ert ·..ılLln -•t..n ........ alıa neler, ne er lfıteceklı- d k G l L ki d lecektir. P'y n n il • un ayı içia-
ecliJwaı Bir km, Wfrd'e dlılal ol- ,......, prı p•n MMIU'a alSn m C11u e wu-- ınlzl er en1 ~· a ata ıoıLa arın a, 1 w • • 

IRO ..... karanlılJindan n'ftl .._ ..led. lcımaf - Ne yar) ... Cahuk e87le ... )CJo" 1hti, dam b'r t dd. baloz1arda tarlü türlü erkeklerle de açı ac 1 s len e tedır. 
......... - !few' .... 1 Mlaude ~sima mı bir hal oldu) çird' •r • • 1 an ere üt ge- dolaııyor ... Hatta öldüiilnil zannet- • 

Bu .aderl pe .. n•n alzindan ~ ..., .U•n•Mnfn Jiai Atboe laaim - Ala. pqa hazretleri ... Velini- ~ k clı ğiniz torununuz Cahide hanım da da- • Takvım ·::ı 
tok •fer ltltdll illa tdrq lraW ... ~- J;aa mahJm mana- metlmla efea.c:Umlz... Kızımsa san· ku.talu apı tarı attırmalı madınız Orhan Sami beyin kızı de: Zilk d 3 _ K 5 
.. bir brbllat tu..l elank W --~~m~ .... atdllnls tarzda bir bat oımach am- mıydı) .. , Yok.sa ... , ği~di~·:· <;>nu .Bed.~iye h•ı~, Fethı S. tm. ~i\~ Öl. r:.ınıAt. Yat. 
llnnlltdL '• ..._114uza ...... ma... Cent bdıo• ~ bakı!~' velreıı ıaunh bır kulhanbeyınden ka-l E. 12,08 l,50 7,04 9•43 12.00 ı ,. .. 

1 P..., 1autaJ6U ...... ..W llİ - le>_••• lllteelealn cidc:IJyetini ant.r ııbı olu- zr.ndı.. va. 8,03 7,ff 12,68 1537 '':',:,• ıt.21 
Mr telallD ........ ı!)lıııl •.il ,.._ ~ iaela- - Jatla lllr t-1 oW... ı.la. AJaı ..-ınca lsiDe bir kor- (Aaiaıla 'ftr) 

• 
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AKŞAMDAN AKŞAMA ,,------.----·-"••------llillllll-----... ,=w "='===ımıcnJJıııı! 
Et'tekrarü hasen l ŞEDıR DABBRLERi 1 ~ Y~DiKULE -ZiNÖiNLA INDA 
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] 

Bazı müzmin dertlerimiz var ki, y • G • b ı p• 'd 1 J 
on1an tedavi için ne olduklarını enı verem azı U varı ıyasa a &, Tefrika No: 45 Yazan: İskender F. SERTELJ.i 
tekrarlamak, tekrarlamak, tekrarla· ,. 

ma;;a~ü; sekseninci, yÜz ıeksen dispanseri açllıyor vaziyet 
birinci, yüz seksen ikinci defa ola
rak ... 

-1-
Resmi metinlerde bile «Mösyö 

Roosevelt» , cMösyö Stalinıt deni-

Dün temel atma resmi 
yapıldı 

Açilit resmi ay sonunda 
yapılacak 

;Yiyecek fiatleri dün de 
bir .miktar düttü 

yor. Verem mücadel9 cemiyetinin Fa- Fatih ile Şehzade camli Mıntaka Ticaret mUdürlüğü raı-
Niçin «Mösyö» ? tihte FHyoku:undn inpsına karar - l k portörleri ve Belediye . İktisat işleri 
Ne bu zatlar Fransız, ne biz. verdiği verem dıspanserinin temel arası açı aca müdürlüğü müraldplerinin dünkü 
Doğrudan doğruya «Bay Roose- atma töreni dün Vali ve Belediye piyasa raporlanna göro yiyecek fiat-

velb • «Bay Stalin» demelidir. Za· reisi Dr. l..Atfi Kırdar, Verem m\lca- Fatihte Filyokugunda vezem die- lerinde yeniden düıUklük vardır. 
ten. e:Bay ve Bayan» tabirlerinin dele cemiyeti reisi profesör Dr. Tev- panserinin temel atma merasimlnde Çalı fasulyeleri 65 ten 58 kuru
cBey ve Hanım» yerine kabulün- lik .Sağlam. Merkez kumandam ge- hazır bulunan Vall ve Belediye reisi ı•, horozlar 66 dan 60 kuruııa, no
deki sebeplerden biri de buydu. neral lhsan, Fatih kaymakamı Rebii, Lötfl Kırdar, mera.simden ıonra butlar 65 ten 60 kunııa, mercimek-

y ahut ta «Mister Roosevelb ' Sıhhiye müdürU ŞuaYP, Umumt mec- Gazi hulvnrını gezmiı ve merasim- ler 105 kuruştan 90 .kuru~ clü§mÜ~ 
•Her HitJer», cMonsieur Laval» .. • Us lzasından Mustafa A~km'ın ıve ci· deki daıvetlilerle bir muharririmlze tilr. 

Ancak bir Fnmaızuı adı geçerken var balkının l,tirakile yapılmıgtır. yeni bulvar etrafında §U dikl.ati çe- Her nevi aade yai fiatlerinde dün 
monsieur denebilir! p f . . k i h • d ki] b 1- d" ükl"1-Bir AJmanla bir Türk arasında . ro esör Tovfı~ Sağlam bir nutuk: eiı za atı verınıştir: e o aıına onar ıı;unı§ uı · iiK: 
Fransızca kelun' emn' rnütevuaıtl•""'· aaylryerek deml~r kf ı «- Görüyoruz k.i bu yol, moza- olmuıtur. 

-.- 1 k '- 1 1 Fiatler hakkındaki resmi raporla-na ne lüzum var. c atan'bulun en mUtevazi ye- yi pau.e 1 e yapı mıfbr. Yolun biri .. l.tih l h .
1 

. _] al -
rinde böyle bir dispanserin açılma- gitmeğe, diğeri de dönmeğo mahsus- r:a.ıgore~ B aa . d ö ııea.ıni• d ~eı 
sına ]Uzum görüldü. Bu Jtillarla Fa- tur. Aynca yayalara, bisikletle gidip af" tlmışd·~· ';! yüzb en ora ~r a bula 

""·'---- 'h O h .ı.. 11 • d ln - ) kl · k 1 d B ıa er uımege ı a,1am1ftır. utan Spikerlerimiz Anglo ~ ti m emir an mıuıa eBln e tası ge cee ere aıt ısım arı var ır. u . d ki f d" ükJ··W·· al] 
-2 

w'Ianna Londrad:a telaffuz tekline tasavvur edilen ve 265 metre ter'biin- yol ile Bcyoğ!u ile fstanbulu kısa 8u.- pıyasas.ın da ı~t u= b ugl m İ-
pek itina ediyorlar. de olan bu bina Uç ayda ikinal edile- rette birleıtiriyoruz. Unkapanından nn yedrın edu~uz akmad.,a aş amıı 0 -

lbuk. T'" k b' 'b k • H 1·· .. ._ i 1 k S ._ b lı: d 1100 maaın an ogma ta ır. Ha ı: ur çe ır 1 areden an· ce tir. er tUr u vesaıtı nav o aea araçnane aşına a ar met· p· d f t k tr il d 
cak Türk harfleri aksetmelidir. dispanser, hu civar halkının ihtiya- re~~ll~· Sarkac;ıhdankebaoından Marmar

0
a varr:Y::;;li;or.a .J!:~tişl:~ Bel:d~: ık: 

Nasıl Mısırlı «Mehmet Ali pqa> cını karşılıyacak bir mahiyette ola- aanı ne a ar l mesafe de 50 t' t i l . ildU ı··x.:ı ., ki 1 . 
M --'-"- Ce zi d' k tr d' B l . d .. d"' ısa ş erı m r u!li .. rnura p erm-ya « uhammed» 'Ali beşh demi· cuxtı.r. miyetiml n ılm ıye a• me e ır. u varın cıvarın a gor u- d d B leci' T f. h ti 

yoraak, Washİngton'un adını da dar halktan ve hükumetten g8rdilğil ğünilz gu binalar da bulvardan iti- a_;n1 m~a :r ~ ~e eıl ti~~e 
bizim cV» ile okmnalıyız yardımı çok büyük haz tve gururla haren 20 metre derinliğinde istim- azarıti. ar ğınıland a yapım bunır. 

Ak • • k • 1Akk.l d' ı~,_ _..ı,ı k. y l ,,..._ l ka .. ey nya c ar an aonra aa • smı yapma alafranga saz ça· te a e ıyoruz.:. ~ eaı ece tır. o un YeZ pru-- I , il rln k b 
larken., şarkkari ' bir nağmeye ıe- Bundan aonra kurban kesilmlı elinden itibaren Saraçhanebaıına ~lu arınd, peğynır~-~l yefatuurualıe ze 
· ' d :t-. -'"''-- • ı e ea eya taı.<1111 ann r annın lınce çalgıyı dordunnağa, keman- vali Dr. Ltitfi Kırdar ilk ta§i lcoy.. 015ıu uzanan lımKametın ıoluna te- tetkik' e ba ) tır F t la 

lan alaturka akort etmeğe. o perde- muıtur eadüf eden Şepsala Hatun camisi d k ~n nk şkan~·rÜJ tura bnnr 
den sonra yine eski minval üzere . ile surların altındaki şu çok zarif ) arl a aul _",~t adm go en ere ıe ep-

• · rtd .....:ı. II'k k.l ,..__ f e ıor mcuı; a ır. 
devam etmeğe benzıyor. Eminönü, Beyoğlu, Şitli nuğma ~ ..ıe ve . 151~ de 1d teı.. l ~~n er Sıkı teEtiı ve kontrollar piyasada 

H ık 1 • • }"ki • a a mcaresesın e erna tamir et- b" ··k t 1r h - 3 - a ev erı reıs ı en tireceğiz. K~ifleri yapılmaktadır. uyu es yapmıı r. 
Perıceremin önünde bir gtirü)tü, Emlnönil, Beyoğlu, Şişli Halkev- Ke§if 40 bin liradır. 

bir gijrültü. leri rel~lerl deilJmişlerdir. Eminönü Yolun etrafını yeşillikle ve ağaç-
Eğilip bakıyorum. Otuz kişi biri Halkevı. reisi profesör Yavuz Aba- Iarla ailsliyeceğiz. Bulvarın açılma 

Lirine girmiş. Rugbi oyununda ol· dan, Ünrversltedekl vazifesJnden do- merasimini ay aonunda yapacağız. 
dı.,~ ~bi emele» w olmuş. Bin'b~~~~i- layı Halkevlri~.eki vazifesinden ~y~ yola, ıu gördüğünüz elektrik lam .. 
I' ılıyorlar... Bagırıfmalar, küfür. nlmrftır. Emlnon~ ~alk~vi reislıği- balannı koydurduk, §İmdi de yolun 

Fiat değişikliği 

ler... ne B. Feridun Dırımtekın, Beyoğlu methaline isabet eden Bozdoğan 
Neymiş, ne olmuş? Halk.evi reisliğine Şiı:ıli Halkevl rei- kemerlerinin bu kısm•n tamir eıttire-

Ticaret odasi mukayeseli 
bir rapor hazirladi 

Meiler şeker dağıblıyonnUf. si Dahnt encUmen &zumdan B. Ha- ceğiz. Blliyorsunu::ı ki bu keme.r yol . . 
Halbuki çekişmeğe, beintma· lit Ya~aroilu, Şiılf Halkevl roelsUğ1ne ] d 1 k k 1 Jd' ha-- Tıcaret oduı umumi kltipJiii 

ğa . ithmeğe lüzum yoktur. Birinci de Maçka eczanesi aalıibl B. Feyz'.( ~çı;:..:ızv:ul~beleraf:ı~ ~~rdı. l 9k<f2 'd'd;~ ~01:_ °1a=~ak.l ~ 
gelen birinci. ikinci gelen ikinci, yÜs Hüseyin Jntihabedilmi,Je.rdir. Saraç.hanelbaşı tarahndaık.l kısmın ce lmrda 1_, e n..,. l fıevvl ril 

t • d k ı " 1-:. ] eene e e.u aynı ay ann ıat o • 
ye :nış o uzL1~u ge en yuz ... ~~ * N [ dınd hl b _ yUk ıo unda tve Şcbzadeba~ı camisi ta- mukayese ederk -bir npoT ba::ıırla• 
dokuzuncu gelir... b u; aBal a dd aı::d acı rafında bUyilk Şehir Tıyatrosunu, mI1 ve Tlcaret Veklletl t

9 
ticaret 

(V!-Nu) kra j;\.':..~ d at d d "es en rç~r-ir sağında da itfaiyenin sırasında bil- umum mUdürlüğüne aöndennlıtir 
••11•••••••••11•••••••••••••••••••••••• en e.u,.o a ın a ort yaşın a D yük Belediye d ir al i t ğ . 

kız çocuğuna çarparak ağır yarala- B l F •L ~' e Ş~"- !af uaca.
1 
ız: Ticaret Vek&letJne bağlı olarak 

k b t '- ld l ~ ~ ııuret e atin ne eonz.aae camı en kurulan Harb ekonomJal bUroın ı... mıt. çocu u aneye .ıta ırı m11sa ..ı_,_, ı..n ,._ hi la a_..a__1 .. L -. 
d biraz &lmflttil arumaa.u aut._ na r •um&&& tanbuldald flat değjplrlllrlerf bakkm-

a sonra r. edilerek bu iki camlnJn &TUi açıla- da Mıntalta Ticaret mtldörlilf(Jnden 
DUn asliye aeki:dncl ıutb ceza cakhr. de rapor latemlttlr. Raporlarda, fi.. 

1 Günlük Borsa 1 
11/11/1942 fiatıert mahkemesJnde Nurlnln muhakemtr .c:ı. --'L- '-- d t1 rl •1---1 dd lerl L , . . . ~r.......-neoaşın an Akaare.ya ka• a e yU~ en ma e n sto& n-

Londra nzerınr ı sterıın 15.22 ıl yapılmışhr. Tedbiraizlık ıve dik- dar olan aahanın ı.tiınl&k muamele- z:iyetJ nat yiikseliı eeheplerl izah 
Nevvork üzerfnr ıoo dolar 130.50 katsizlikle BebJyetıin aJümüne ıehe- al de bitmek lize.redir. Fakat Jetim· olunmakta.dır. Diğer taraftah Mm-
Cenevre üzerine 100 frank 29 98 b 
Madricl üzc.r.n" . ıo oezeta 12·89 lyet verdiği aabit aarUldüğünden IAk edilen binalann içindeki halkı taka Ticaret mlldürlUğU her aiink.U 
stokholm üzerıı 100 knron 31 i35 Nurinin bir ıene hapsine karar veril- k11 Uatü meakenaiz bırakmamak jçin fiat tahavviilUnden de Ticaret Vtr 

ESHAM VE TAHviLAT ' miıtir. yıkhrma lflni marta. blrakıyoruz. letinl telgrafla haber.dar etmektedir. 
3 7 1/2 933 Türk borcu tranş I 21.65 Maıttan aonra buraaınin açıbnasına Ticaret odası liunda.n ıonra her iki 
3 7 Birinci tertip Millt Milda- Her gün bJnleree ltl§l ve yolun ln§ll8ına baılanacaktır. ayda bir muntazaman plyaaa flat· 
faa istikrazı 19,- s R y Bulvann etrah ağaçlandınldıktan lerinl yükseliı ve lnfı eebeplerile btr-
3 5 Birinci tertip Milli Müda- A A sonra eldo kalan arsaları atılığa çır likte bir rapor halinde Tıcaret Ve-
faa istikrazı 19,- karacalız.> lcAJetine bildirecektir. 
Anadolu Demlryolu Müme~l 45.10 
Aslan ÇLmento B.-

IRADYOI 
Bugünkü program 

12,30 Program, 12,33 Mtizlk (Pi.), 
12,45 Ajans haberleri, 13 Ba.yan oku
yUcularımızdan fasıl .şarkılan. 18,03 
Baz eserleri, 18,20 Karışık şarkılar, 
19 Ziraat saati, 19,15 MÜZlk (Pal,), 
19,30 Ajans haberleri, 19,55 Eski kan
to ve türküler, 20,15 Radyo Gazetesi, 
20,45 Halk tilrkillerl, 21 Evin sa.atı, 
21,15 Müzik sohbetleri, 21,ol!S Ben.font 
orkestrası, 22,30 Ajans haberleri ve 
borsalar. 

TeşekkUr 

SİNEMASINA 

i L A H i 
KEMAN 

Fllmlnl görmeğe koşuyor. Bü
tiln İsta.nbul bu harlktıllde 
• tilmden bahsedly1r, 
İnce mevzuu, FevkalAde rejlsl 

ve nihayet 
Mendeldsohn, TırıekaJkQwakl' 

St. Saoens,den 

Istanbul Orman müdürlüğünden: 
1 - Orman Umum Müdürlüğü me~ez ve vllft.yetler tf§kll"tı lç1n nilmt)

neıertne ve şartnamesine göre yapılacak evrak cedveı, tezkere clld1 ve def
terlerin tab'ı ve tclldl işi kapalı zart usuıııe ekslltmeye konulmuştur. 

2 - Mevcut malzemesinden notsanınnı 1kına.ll ile tab ve ioçlllk mu
hammen bedell mecmuu 8915 lira. muvakkat teminat 669 liradır, 

8 - Eksiltme 30/11/942 gilnü saat 15 de İstanbul orman müdürlUAilnde 
U:ıplanacak satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4ı - İstekliler bu işe alt şartname ve nümuneleri İstanbUl Orman Mft
dürlilğilnde gllreblllrler. 

8 - 1steklller1n muayyen günde bit saat evveline kadar tekllf mek
tuplarını, teminat makbuz ve ihale kanununun 2 inci maddesinde yazılı bel-
geleri komisyona. tevdi etmeleri. c1316• 

Memur imtihanı 
Gümrük ve İnhisarlar Ve ki.Jetinden: 

O gün Edirnekapı kara.kolu çok kum vardı. Koğuşların kapıları sur
kalaba.lıktı. Halk tPiç Ahmedl dos. l:ırın içlndekı koridorlara açılırdı 
tu ele vermişi> diyerek - kendls1n1 Koğuşlann dışntd:ın penccrclerı yok~ 
'"'111.ktan görmek 1çln - karakol ka- tu. Kapı üstilndekl delikten blra_ı 
pısında U:ıplanmıştı. ışık sızardı, bu yüzden koğuşlar g~ 

Yeniçeri ağası: gÖZll gönnlyecek kadar karnnl ktı. 
- Fatnıanm suçu yoksa sertıes Her mt!.hkllmun e~a'Sl g Urken 119 

bırakılsın. getlnnl§se ondan 1barcttı Hemen lıe• 
Dlye haber 1töndermJş ve o akşam men hepsi de toprak fist · nde yn. 

Fatma tahliye edllmlştl, tardı. Kış nl)"'vslmlnde o~uk'tan 
~ok:n'kta herkes Fatma.ya ıoruyor- t1treş1rlcr, zayıf 'C mu nvcmetslz 

du. . olanlar ölüp giderlerdi, 
- Ahmet günün birinde gene kur- Bunlar içinde hatın sayı ır malı .. 

tulup çıkarsa?... J:llmlnr da. yok d ı; aııeıerı zeıı• 
- Hayır .• hayır., Ahmedln kur- gln klmselerln yatakları, giJJecr.kJerJ, 

tulmasına. imkAn yoktur, O suçunu hattO. haftada bl:r kere , y 0 ce'klcr\ bi· 
ıtlraf ettl. Bir adnm !Udilrdü.. ıe gelirdi. Bunlar m. kı1mlyet ve 

Fatma. evine dönerken, Ahnıedl de mahrumiyetin acısını ötek r kadar 
aUı asesler Yedlkule ıı:lndanına götü- duymazdı 
rüyorlardı, • 

Fatma karakolda i!ade verirken . Piç Ahmet bumy11 d~ü ce kendl· 
rO, aynı zamanda Hamza reisin ka~ sin! be§1nc1 koğuşa vermi~lerdl. Ah .. 
patmasını da. b.çıracaktı.> demiştı met bu koğuşun yemel: kaz~nını ta

. şır, mn.hkfımlara yemek da~tır ka• 
:E!erkes bunu merak ediyordu, i'avanaları roplar, yıkar, yerin~ ko• 

Acaba Hamza reisin kapatması yar, ertesi gün aynı 1~er1 tekrar gö• 
kimdi ve Mrede oturuyardu? türdü Ahmedln 1k1 tane d 

Çünkü., Hamza reisin kansının gü- • e yar-
eıııı.ını ih k d t dımcısı vardı. Bunlar da müebbet z ır. er es uymuş u, mahkfimlard 
- Böyle güzel ve gen9 bir karısı ı. 

olan Hamza reıs, onun IWerJ.ne blr Bu vazife ilk günlerde Ahme:ie pek 
kapatma tutmu~ doğTUsu çok ayıp ağ'ır gelmiş, fakat bir gün mahkfim· 
etmtştlr. lardan birinin: ı 

Diyordu. Ortada bir anlaşmamıız- «- Sen ne talihli adamsın. Geıtr 
lık vardı, Oysa ki, Fatmanın bahset- gelmez yemek kazanına verdiler se
tııtı kapatma, Hamzanm kansı Ay- ı n .. » 
şeden başka biri de~ldl. 

••• 
Ahmet Yedikule 

zindanlarinda 
Yedlkule zindanına atılan PJo Ah· 

met burada müebbet ktlrelc cezaşına 
ınahkOm. olm.Ufttı. Ölilnceye kadar 
ömnmtı zindanda geçlrec&k olanlar
la blrllktı& her lllıbah erkenden kal
kıyor, B1nd&nda. atır hizmetler görü
yor ve aqam& bdar yoruluyordu. 

Demesi üzerine bu işe dört el ile 
aarılml§tı. Zira, bal tutan parmak 
yalar fehvasınca o da her gün. her
kesten fazla yemek yiyebiliyor ve 
karnı ao kalmıyordu 

Yedikulede m11ebbet kfi.re.k ınah
kılmlaıının sayısı t\ç yllzden fa~a 
idi, 

Bunlar a.yn ayn altı btlyilk totuf
ta yatırılırdı. Ber koıtuşt& 6Jll mah-

Diğer koğu§ların do. birer yemek 
kazancısı vardı. Yedlkulenln sahile 
yakıxl blr k8şesını de mutfak halins 
sokmuşlardı, Burada her gün bir 
&hçıb~m nezareti altında mah
kfunların yemekleri kaynardı. Bu ye. 
mekler akşama doğru ve ancak gün
de bir defa da~tılırdı. Her mahkft
mun blr tası vardı. Herkese bir bli
yük kepçe yf!mek verlllrdl. 

(Arkası var) 

Ne§6den yaratılan... Müz1kle Stlslenen... .A§kla Bezenen 
He,eo&nla Ate§lenen ..• Senenin en ırttzeı ııan'at 1nclsl 

ZANZiBAR. YOLU 
BO AK~ A M 

LAie Sinemasında 
DOROTHY LAMOUR • BING GROSBY • 

BOB HOPE'in Dfttl 

~la. duralı .... !aferin pçlclldlr. 

DİKKA.Tt Numa.ra1ı yerletın1zl mtren erkenden ka}Y.lyım~. 

Telefon ı 43&95 

1 Şebwlehqı 1 TU RA N 1 Tiyatroıunda 1 
13 lklnciteşrln cuma gUnü 

Alqam aut 20,30 da 

Sanat kar N A Ş i T Gecesi 
3 yı]danberl eahneden uzakta kalan büyük aao'atkar sahneye çıkıyor 

Bayan MÜZEYYEN SENAR Konseri 
f?_-u!DE • ERTIJlınUL SADİ· MUAMMER • İSMAİL DÜMBOLLO 

Btıtiln hallC, ım, eq YO varyete San' atk&rla?lllın lıtirakile 

MUHTEŞEM MüSAMERE 

ı ~ 

SELAMİ'nln vakitsiz 1Dümf1 cüm
lemizi en derin yasa bilr11df1. Bu çok 
hazin vesile ile, 80nsuz Uıderlmlzl 
her suretle paylqan, muhtıeılf ,et:l!
lerle lhtiyan za.ıunet eyllyen sayın 

Y ascba Heif etz'in 
İ1lh1 lcemanı ile yara.ttı~ nal
ıneı~ dtnley1c11ert P§Yedtyor, 
Bu büyftk muslkl ll'llmt, umu.mı 

talep üzerine 
BİR HAFTA DAHA 

GÖSTERİLECEKTİR 

ı - Merkez ve taşra gt\ınrüklerinde açık: 20 lira ası! muth ınemurluk-

lara. L1se ve orta mektep mezunları aramndan mftsa.bata Ut memur e.lma... ~-------~- TeJefonı 22127 •••••••••~ 
c~. • ..... '.imııiıiı~' •m"ııiıll' •-••••••••••••••••-.ıııı. 2 - İmtlba.n 1'7/11/942 salı güntl Ankara, İstanbul, hmır, İskendenm, ~ 
Mersin, Edlrne, Trabzon, Zonguldak, Kars, Van gflmı1lk mfldih' ve Bat mil· 

herkese, izhar buyurdukları •mhni ~--•••••••••~ 
aIAkadan dolayı, ne kadar tepkkür ~-••••••••••
eylesek azdır, Bununla beraber, va.-
zitenln ifası için muhterıem pzete.. 
nizln lOtfen tava.ssutunu dlllyoruz. 

Merhum SeIA.mı Ballh Çene .nesı 
namına, refikası: Mefharet l!I. Çene 

Mevt Od 

18 lkinciteırin çar§Amba ak,amı 

SARAY 
SİNEMASINDA 

MÜNiR 
NUREDDiN 

Eşim Nd.zım Özçet!nt~'m vefatının 
kırkıncı gününe tesadüf eden 13/11/ 
942 cuma günü öğle namazını müte-
akJp Erenköy Zihnlpa~ cam.1.sinde Mevsimin ilk konserini verl;ror. 

okunacak mevHl.du ferlte doatları.. ~---' ••••••••"' 
nuzıa arzu edenlerin ~erln.1 !'ica 
ederim. 

Köprüden saat 12,30 da vapur kal
kacaktır. 

F.§i: Behice ÖZçetlnta.f 

AZADE T ARCAN 
~ Jimnastiklerine başlamış

tır. Adres: N~taşı Ihlamur yo
lu No. 6 Tel. 81430 

ŞEBİB TİYATROLARI 

~~
Yll/11 Bu akşam Saat 20,30 da 

Dra.m kısmında. 

~ ~il NUH 
Yazan: Andre Obey 

UllDll rtlrkçesi: M~beccel Yarar 
Baa.t 20,SO da. komedi kısmında 
AIRİLBŞBN BABA 

Yazan: Sp1ro Melas 
Türtçesi: A. Hacopulos 

'Dn..n .. •••• 1• 11n ... _ + ... -ı~ı " 

dürlDkkrlnde JlıPllaca:ktır. 
1 - A9ık ;9erlere mfisa.bakadakl muvartaıczyet d.ereceslne ıörı tayinleri 

ıaPlbr. Ve ıı.se mezuıııan otta mektep mezunıanna. tercnı olunur. 
" - İsteklllerhı :vukarda. yuı1ı gftm.rWderden blrlne Ul/ll/M2 ~ 

gt1n11 atoamına tadar dllekçe De mGraeaat ~ feQıadetalm.O. n1IJus. " 
totıotrat. 1yt hal. l.lbrllk kltıtıarlle reamt taıblplenten aımeoü: allık n· 
pormıu 'Yetmeleri llAn olunur. (132e) 

Gümrük ve inhisarlar Vekaletindenı 
1 - T&fl'& gtlmrüklerinde ~ 10 lir& asıt maaşlı kolcul~ için orta 

ve ilk mektep mezunıan arasında mttsabaka ile memur almacalttır. 
2 - Müsabaka 1mtuıa.nı 20/11/942 cuma gllntı saat 1' de İstanbul, h

mlr, Metsın, Edime, Trabzon ve Kars gfimrüklertnde yapılacaktır, 
8 - Açı.k yerlere ilk &ıce orta mektep ve 80Ilra ilk mektep mezunl•n 

Bu ımıe.ubı eıı btb'O.k J'Um1 

BABDA.T HIRSIZI 
arttatıert 

OONIW> V!JR'l' - SABll - 1UNE DUPREZ 
~ ınuvatt~trlt 

MELEK ve /PEK 
ıhl.~da devam '41Yor. 

,~ ~ -· _J· · ..;; ... 
kuandıklan not.ls.ra göre ta.yln olunaca.'ktır. Müsabıklann .sayısı bot ,er- _ 
den fazla olduğu takdlrde idare bunlan daha sonra açılaca.k yerlere tayin .:::;;:=:11a=:m:ım:::ıı-11111J1::11ı!:::- ==:11-" ====-==ımı===-=======:::p 
Ue mukayyet değildir, 1 l 

.ı - Müsabakaya glreceklerln asteru~ı yapmış ve memurin karı:ımu- Devlet Demiryollari ve Limanlari t etme 
nun dördüncü maddesinde yazılı vasıflan haiz. oımaıan p.rttır. Umum idaresi ilinlari 

a - Bu .şartları haiz isteklilerin yukarda yazılı gümrük 1dareler1nden ' 
bitlne 19/11/942 perşembe günü akşamına kadar blr dilekçe ile müracaat ... !4ıı:ıp'Uhamıriııııı=ıı-==enma_,04==ıı ... ,,=ıı11-=ı~=ııııiQ•••~-b·bı-11r!llla•o=ıılan-:11G=O •tonamp•anııı==uk=-y=a·ğı-8=0/=1=1/=1~94a 
etmeleri ve şehadetname, nüfus, hUsnOOıal k!m-ıt1an ve resrnt doktorlardan pazarle.al ...ıı- 11 aal ta,30-di kapali 111.rf usulü Ut Ankara'da İdare binasın.., 
alınını~ Bağlık raporu ve askerlik terlı1s vesikası suretıerinl ve 4 fo~fı da. ~ ~~ . 

vermeıert lft.zundır. u325> Bu 1fe tıi'fueJr: ~enlerin 87GO tıç blp yedi ytız elli liralık muvakkat te ... 

Galatasaray lisesi müdürlüğünden: 
Okulumuz paralı :yatılı talebenin lldncl tablt zamanı l'l/12/042 dlr . .. 

mlııat ne kariunun tarın ettıti veatkalan ve tekl11'lerlnl aynı iÜD saa• 
H,80 a kadar koınisyon relAll~ı vermeleri llzımdır. 

Şartnam.eler o1aPaJr 4 ""'"°'da •• · n. - ·- • "R<>vn<> .... 



Sahife 4 12 'l.•eşrinisani 1942 

LiM ON 
ÇiÇEKLERi HASAN KOLONYASI ÇIKTI 

Avrupa ve Amerikada bile emsaline tesadüf ed.ibniyeeek derecede nefis 90 derece limon çiçekleri HASAN kolo~ası büyük f~lıklar neticesi lstlhzanna muvaffak olmuştur. HASAN Deposu 
ve şubelerinde cep lltesl öO • 1/16. 80 • 1/8 150 • 1/3 800 • 1/2 4'15 • 1 kilo 900 kuruşa satılıp çıkanlnuştır. NESRiN Limon çlçeklerl dahi çıktı. Fiatlerl şunlardır. Cep şişesi 35 • 1/16 60 • 1/ 8 100 • 
1/4 1'75 • 1/3 225 . J/2 !'75 bir kilo 525 kuruştur. 

,GRiPiN 
... 

BAŞ DiŞ 
NEZLE, GRiP 

ROMATiZMA 
Nevralji, kınkhk 

ve bütün ağr1lar1 
derhal keser 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Elektrik ce=trva ını ' 

İ& . -·~W:, 
........ ' 

SugDn her husu.t.•.,.. &iiırruf yeptıOınız-ıglbl -elektrik - - .. cereyanını da kor11runc.ız. Cereyan• korumak için 
• ..,. - 1 
parlek ''ık verdiOi halde deha az cereyan sarfeder\ 
auNGSRAM KRİPTON ampullarını kullanınız.' 

TUNGSRAM ~ff$ol?IT®ro 

{J 

Yüksek Elektrik mühendisi aranıyor 
Konya Elektrik Şirketinin mühendlsUğl münhalclir. Tallplerln aşa

ğ:da yazılı evraklnril" Ş!rkel. MüdürlüğUne müracaatlan UA.n olunur. 
ı - Ehllyetname surctı - 2 - Şahadetname sureti. - 3 - Bonservisler 

suretJ - 4 - Tercümeihal - 5 - Askert durum - 6 - Hususl Şartls.n -7- ı 
Istedlğl aylık ücreti, ., 

İdrar yollan lltlha.bı yeni ve eski belsoğukltt8U idrar zorluıtu ve 
mesane, prostat lltlhabı, sistit, koli sistltıere, böbrek rahatsızlıklarına 
karşı en mükemmel b!r ııa.çtır. BELSAMİTOL kullananlar bu hasta
lıklardan çabuk kurtulurla~. Bütün Ecz.ane ve Ecza depolarından a.rayı 
nız. Deposu: Sami Aksu. ~ Bankası arkası Rahvancllar sokak No. 5. 

•m•Hilm••••iıııııli•istanbul. -••••••••lllllliıllliı .. 

DEPO ARANIYOR 
Galata.dan Ka.bata.şa. kadar deni'! kenarında takriben 2000 ilA. 3000 

m.etre murabbaı büyüklüii!:nde depoluk
1 

btr arsa aranmaktadır, İstek
lller!n 1043 pasta kutusuna milracaatlan il!n olunur. 

Bir muhasip 
Tecrübeli bir ambar memuru 
ve bir amele katibi aranıyor 
Müessesemlzln Dlvrik civarındaki merkezinde istihdam edilmek 

1 
üzere en az Lise mezunu bir muhasiple t ecrübeli bir anbar memuru ve 
amı:le bordrolarını tanzlme nıuktedir blr kAtıp aranmakta.dır. TallP
lerln el yazılan ve bir fotogaflan ile beaber hal tercümeleri, medeni 
hallerini gösterir bir me-ktupla Etidemlr Dlvrik adresine müracrıatıan. 

öksüren lere: KATRAN HAKKI EKREM 

Sayın ---• ı Sulta.naJımet blrlncl .sulh hukuki 
ınahkemeslnden: 942/28 

D kt 1 Emine ve H\l.seyin Avnl ve Fatma. o o r arın ve Emine namı d1~r Havva ve İb

Nazari Dik.katine: 
Senelerdenberl D1yüretlk kabi

llyetlnl takdir ettiltlnlz 

"EUPHYLLIN,,in 
tablet entravenöz ve İntra

müsküler ampullariyle Süpo
zitüvarları gelmiştir. 

Bilumum ecza depolarında 
mevcuttur. 

Piyasada bulunmadığı tak
dirde Türkiye umumi acen
tesi: F. K NE C H T E L'e 

Posta kutusu No. 139 a mü
racaat edilmesi rica olunur. 

En son Dans ve Swing plak
ları, en mükemmel filmlerin 
en güzel şarkılan, zengin ve 

müntahap klasik plakla r 

ODEON 
Müessesesinde satılmaktadır. 

Beyoğlu İstik!Al caddesinde 
Yıldız sineması karşısında 

48/ 1 

DERMOJEN 
YANIK, ÇATLAK. EKZAMA ve 
CİLD YARALARINA fevka!Ade 
1yl gelir. Derinin tazelenmesine 
ve yenilenmesine hizmet eder. 

- HER ECZANEDE BULUNUR. 

••• ttrolog - Opera.tör 

Or. SUPHi AHIN 
İdrar ve tenasül yollan hasta

lıkları mütehassısı. Taksim Sı
raservller caddesl No. 59, Tele- ı 

iiıl•••• fon: 49284 1111m1 

ACELE SATILIK 
APARTLVIAN VE SAİRE 
Fatih Sangüzelde 2 daireli 

konforu zengin 80 Ura klra ge
tirir. Buna benzer birçok ev ve 
apartımanlanmız vardır. 

Fatih Sarıgüzel caddesi. 105 
No. da Umum Emlak komisyon
cusu Sadi Yentür'e müracaat. 

Bulana mükafat 
9/ 11/ 942 akşam saat 21 - 22 ara

sında Maçka - Bayezit blrlncl mevki 
tramvay lçlndo ve '!'aksim - Galata
saray arasında, Çanakkaleden alm~ 
olduğum ikamet tezkeremi kaybet
tim. Bulan Beyoğlu, İstlklAl cadde

rahim ve Ahmet Recep ve Bedı·cye ve 
Ahmet Fuat ve Mustafa. Sedat ve 
İsmail Mesut ve Şerife Medlha'nın 
şaylan ve müştereken mutasal'Tl! ol
dukları tstanbulda Haydar mahalle
sinde eski (33) ve yeni (47) kapı 
numaralı (57) parsel He mahdut va 
(2200) 1k1 bin iki yiiz lira kıymeti 
muhammeneU bir tap ahşap hane lle 
İstanbul Kumkapı Nişanca mahalle
sinde Liltflye sokağında eski (60) ve 
yenl (2) kapı ve l738) ada ve (9) 
parsel numaralı bir bap ka.gir ve 
(4425) IJra kıymeti muha.mmeneU j 
hanenln izalei şüyuu zunnında fü
ruhtu tekarrür ederek ayn ayrı mü-! 
zayedeye vazolunmuştur: Birinci açık 
arttırmaları (4/12/ 942) tarlhlııe mü
sad!f cuma günü saat (14 den 16) ya l 
kad:ır icra olunacaktır: Kıymeti mu
hammenelerlnin yüzde yetmiş beşi
ni buldu~ takdirde o gün thalci 
kat'yesı yapılacaktır. Bulmadı~ı tak
dirde en son arttıranın taahhüdü ı 
baki kalmak üzere on gün müddetle 
temdit edilerek !kincl açık arttırma
ları (14/ 12/ 942) tarihine müsadif pa
zartesı günü saat (14 den 16) ya ka
dar icra kı1ınacak ve o giin en çok 
arttırana ihale edilecekUr. İpotek 
sahLbi alaeaklılarla dl~r al~kadar
ların 1şbu gayr! menkuller üzerinde
ki haklarını hususiyle faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını evrakı 
müsbiteleriyle on beş gün içinde bil
dirmeleri lflzımdır. Aksi halde hak
lan tapu si::illerlyle sabit olmadıkça 
satış bedelinin paylaşmasından ha
riç kalacaklardır. Müterakim vergi
ler h issedarlara ve dellU.llye ve y1rm1 
seneıık vakıf taviz bedeli ve ihale 
pulu ve tapu masrafları müşteriye 
aittir. Arttırma şartnamesi lşbu UAn 
tarihinden itlba.ren mahkeme dıvan
haneslne talik kılınmıştır. Talip 
olanların kıymeti. muhamemnclerl
nın yüzde yedi buçuğu nlsbetinde pey 
akçesini hamilen o gUn ve saatte İs
tanbul Sultanah.met.te Tapu bina
sının alt katında dalrel mah.susasın
da Sultanah.met birinci sulh hukuk 
mahkemesi ba.şkita.betlne 942/28 nu-

1 
mara ile müracaatları 11An olunur. 

Dünyanın en meşhur saat Fab
rikası olan Patek Kllld markalı 

18 ayar 
ALTIN 1 KOL SAATİ 

Sandal Bedesteninde teşhir edll
mektedlr. 16/ 11/ 942 pazartesi 
günü öğleden sonra satılacaktır. 

Zayi - Çemişkezek nüfus memur
Iuıtund:ı.n aldığllll nüfus tezkerem ve 
beraberinde cihangir askerlik §Ube
slnde kayıtlı bulunan askerlik tez
.kıereml ka.y'bettlm. Yenlleı1nı alaca
ğımdan esJtller1n1n hükmü yoktur. 

820 doğumlu Mehmet oğlu 
Mustafa Gucur 

si 475 mmıa.rada Botter han kapı- -------------
cısına tesıım ettı~ı takdirde memnun Bulana mükafat 
e«Uecektır. 

İngiliz tebaasından: Meri Vlrack 

Zayi - Alemdar nlifus memurlu
ğundan aldığım nüfus tezkerem! 
kaybet t im. Yen1slnl a.lacaRını.dan es
klslnlıı hükmU yoktur. 

Hayriye Erdem 

Zayt - Aksaray askerlik oubesln
den aldığım t erh.1a tezkerem! zayt ~ 
tim. Yenisin! alacağımdan eskisinin 
hilkmü yoktur, 
1320 tevellütlü Demir Ali oğln Ahmet 

Kaıhv• renginde O, v. N markalı 
portmen içinde Aksaray ni\.tus me
murluğundan verilen n üfus tezkeresi 
ve beraberinde AkMray askerlik ou
beslnde kayıtlı ~erlik tezkerem 
Terziler cernlyet1nden verilen kame 
ve 90 liralık bono ne birlikte kaytol
muştur. Her kim a.şaRıda1d adrese 
get!.rlrse memnun edllecektlr. Aksi 
takdirde hilkmü yoktur. 

Bayezit Yeniçeriler caddesi 106 -
108 No. da. İlkbahar Terzihanesi 

Merdo~lu 

.,. 

~.!' 

- ~ · .-

T eşvikiyede satılık arsalar 
Teşvikiyede Emlak caddesi üzerinde her tür
lü bina yapmağa müsait iki arsa satılıyor. 

Eml! k ve Eytam Bankasından: 
Esas No. Yeri Kıymeti Mesah.ası Teminatı 

399 Teşvlklye Vali koru$ mahal- 21,325 lira 426.50 
lesi Bostan ve EmlA.k caddeleri M2 
eski 8/4 yeni 23 numan:ılı a rsa 

401 Teşvik.iye - Harbiye Vali ko- 30.130 Ura 507 ~ 1 

naıtı mahallesi Bostan ve Em- M2 
!Ak caddeleri eski 8/ 6 yenl 27 
numaralı arsa. 

İzahatı yukarda yazılı gayrl menkuller ı>C§in para lle 
arttırma. u.sullle sah.lııcaktır. 

·~ . ., 
~:.~ 
;4 
.~i 

i' 
Müzayede 30/ 11/942 pazartesi günü saat 14 de bankamız İS

tanıbul şubesı satış ko.m..~yonu huzurunda yapılacak ve en yUksek 
bedel merkez-e bildirUecek ve haddi lfiyık görüldüğü takdirde Mali
ye Vekaletinden istizan edilerek muvafakat cevabı alındıktan sonra 

:"R 
V;) 

- ~: :.1 ... 
:t; 

'. kati ihalesi yapılacaktır. ·a ·; ,, 
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Satış esnasında verllen bedel mukadder kıymeti geçtiği takdir
de teminat akçesi derhal arttırılmayarak ihale klmln uhdesine icra 
edlltrse aradaki fark ondan tahsll edilecektir, 

Müzayedeye 1ştlr5.k edeceklerin mukadder kıymetin yüzde onu 
nlsbetinde teminat yatırmaları lAzımdır. İsteklilerin teminat ak
çesi, nüfus te2lkeresı ve üç adet fotoğrafla. birlikte bildirilen gün ve 
saate kadar şubemiz emlak servisine müracaat etmeleri mercu-
dur. a:l309• 
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Üsküdar - Kadıköy ve havalisi halk 
tramvayları T. A. Şirketi tasfiye 

memurlarından: 
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15/11/1942 t.arlhlnden Jtlbaren tramvay araba seferlerinde yeni bazı 

tahdlda.t icrası zaruri görillmii.,~ür. İşletilebilecek ara.Da adodile Kadıköy 
V& tl'sklidar'a gelen ve buralardan h areket eden vapurların hef)slle tam ta
mamına irtibatı temin mümkün olam.ıyacağında.n, sayın yolculann plö.n
tonluklara. ve be-kleme y.ırlerine asılan yenl tarlfeyl lütfen tetkik ederek 
mutad vapurlarına yetişebilecek seferlerle seyahat etmeleri ilan olunur. 

Galata veya İstanbul cihetine yakın takriben 60 lifi 100 metre mu
rabbaı büyüklüğünde rutubetsiz bir makine deposu aranmaktadır. !stek
ınerln 40419 numaraya telefon etmeleri. 

• 
Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğünden: 
Deniz Fabrikalan muhnsebesinde istihdam edilmek üzere dört ücretll 

memur alınacaktır. İsteklilerin dilekçe ve icap eden vesika!o.rlle en geç 15/ 
11/ 942 günü akşamına kadar Gölcük Deniz Fabrikaları Genel Müdürlüğüne 
müracaatları ve bu tarihten sonra vaki olacak mi.imcaatların nazarı itiba-
ra aiııımıycağı. <t122b 

işçi kız . aranıyor . I' 
Ambalaj 191erınde çnlışınak üzere ikl işçi kız aranıyor. isteyenlerin 1 

Yeni Postane karşısında Mimar Vedat caddesinde 26 No. ya müra
caatıan. 
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Türkiye iş Bankası 
K üçük Cari Hesaplar 

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

t arihlerinde yapılır. 

r--1943 ikramiyeleri---.. 
1 adet 1999 Liralık - 1999- Lira 
1 » 999 )) 

1 » 888 » 
1 • 777 » 
1 » 666 » 
1 » 555 » 
1 )) 444 
2 » 333 » 

10 » 222 » 
30 » 99 )) 
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Istanbul orman müdürlüğünden 2~g : ~~ >: 
ı - Yatılı mektepler için asgart 700 A.zamt 800 kllo sade yağ satlfı alı- ! 334 11 » 

- 2640-
.... 2640-

5500-
3674-

)) 

)) 

ruıcaktır. l,._ » 
~ -Muluı.mmen bedel beher kilogram. yağ için 440 kuruştur. 1 -.-. ---İ--------.---------~ 
Ş - Bu eksiltmeye alt şartname İstanbul Orman Müdürlüğünde görillür. . ~urkiye ş Bankasına pata yatırmakla y~ln.ız. para 
4 - Alım açık ekslltm~ ııe 28/11/942 cumartesi saat 10 da İstanbul or- ı blrlktı~m~ ve faiz almış olmaz, aynı zamanda talihmızl de 

man Müdürlyettnde müteşekkil komisyonda yapılacak ve ihale olunacaktır. denemış olursunuz. 
5 - Muvakkat teminatı 247.5 llradır. cl308• ' /1 
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Resm.AI d aı· relere·. Resmi ilanlarin mercii Türk Basın Birliği ve ortaklari resmi ilanlar kollektif şirketidir. Bu şirket iste
nen gazetelerde ve gösterilen gÜnlerde ilanlari muntazaman neşrettirmektedir. Adresi İstanbul 
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