
Bu sene Ege bölgesi zeytin 
mahsulü 28,000 ton 

tahmin ediliyor 

Sene 25 - No. 8644 - Flatt her yerde 5 kuruf 

FEVKALADE KAZANÇ VERGiSi 
KANUNU YAKINDA ÇIKIYOR 
Varlık vergisi kanunu dünden 

itibaren yürürlüğe girdi 

CUMA 1S Teşrlnlsanl 1942 

Milli Şef 
Veni Sofya elçimizi 

kabul etti 

Ankara 12 (A.A.) - Reisi
cumhur İsmet hıönü bugün sa.at 
13,50 de yenl Sofya elçlsl B. Vas
fi Menteş'i kabul buyurarak ken
clisinl öğle yemel'fne alakoymuş
lardır. Yemekte Bayan İnönü ve 

DttNYANIN BfRiNCİ SAATt 

VACHERON 
" CONSTANTIN 

ACENTASI: Eminönü Meydanı Arlon saat 
Matasası. Mabsamızda son model miicnhera
hn senrtn ~itleri nıclır. 

Sahibi: Necmeddtn Sadak: - Nep'lyat müdürü: Blkmet Feridun Es - Akşam Matbaası 
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• 

lngilizler, Libyada iki günde 
Ankara 13 <Telefonla) - Varht din Jfbde ıs 111 50 ntspetınde verııı Bayan Menteş de hazır bulun-

rergtai kanunu Resmt aaetede çıtmıt alınacaktır. muşlar ve bu münasebetle elçl-

200 kilometre ilerlemişler 
ve dünden itibaren yürürlilte girm1f-- M l lb• mlz ve refikalan Reislcumhuru-
*1r. Kanun, Mallye veklletl taratın- emur ara e ue ve muzun yüksek tıtifatlarma maz- Halfaya geçitleri ve Capuzzo kalesi zaptedildi, 

Mihverciler Tobruk'taki depoları yakıyorlar 
dan teıgrana vllA.yetıere blldlrllmlftlr kumaı tevzii har olmuşlardır. 
Mlltelletıerden alınacak vergi mlktan- S F - b00 yük• 
m tesblt edecek olan tomlsyonlar ya- Memurlara paraauı g1y1m eşyası ve- ovyet ve ransız u 
nn faaliyete geçmif olacaklardır. Bu rllm.esl ha.kkındakl kanun lA.ylhası elçileri 
•erginin haz1neye 200 mUyon Ura. te- Meclis muvakkat enciiınenlnde tet- Ankara 12 (A.A ) Başvekil 
mln edecetı tahmin edlllyor. klk edllmlştlr. LAylhanm yann (bu· B Şükrü Sar oğİu bugün öğ- Lonclra . 13 (~~·) • - J~giliz d~ de büyiik :v:angın!ar . gönnüıle~ den mürekkep 21 inci ltalyan koJ.. 

Bundan başka. fevkalA.de kazanç glln) Meclis umumi heyetinde müza-
1 
d 

1 
aç ' bul d ğu ordusu. Libya 1Çet1lennde, Mihver dir. Bundan Mihvercılenn T opruk· orduaile 164 üncü Alman tümeni 

vergtst tanını projesi üzerlndeld tet- kere ed11meal muhtemeldlt. e e1\~~dm~~n Ü un ~ kuvvetlerini takibe devam ediyor. taki depolan yakmakta bulunduk- büyük zayiata uğramııtır. Bu birlik· 
ınıer sona erm1ştlr. Proje önilmtız- Yerli nebatı ma.hsullerl ve plrlnayı ~em t ~ e~ : ş b.? ~ Çarp.roba günü Hallaya geçitleri ları anlqılmııbr. Hava kUV'Vetleri- lere mensup askerlerden .kaçıp kur• 
deki günlerde Meellse gönderilecek- eıınelc ve tasfiye etmek ametlle yat f (ıe B ~anın d f' ~a b ~~ alındıktan sonra Capuzzo kalesi de miz, ricat eden Mı1ıver uçaklannı tulanlar pek azdır. 
ıır. Bu projede mükellefler başlıca lstlhaal eden aınat mtıesseselerden me çişstir · nogra o u a u e zaptedilmit ve burada ekserisi ltal- yakalıyarak muharebeye icbar et- Tavio ve Tulgore ve daha bir 
guruplara ayrılmakta ve bunların ve- muamele vergtsl.nln aynen alınması · ı '- ·· b. k ·· · • ı 22 Mih ğı d .. ·· ftal ·· · d ·· k'- 1 O '--o.A.•-d k1 kan 

11 
.... 

11 
.... 

1 
.. _ da _ Ankara 12 (A.A.) _ Bı:ıcıvekil yan o maıı; uzere ır aç yuz esır mıt er ve ı ver uça nı uıur· yan tumenın en mure ıı;ep 

receklert vergi mlktarlan ayn ayn u!WLJUI• a un .r..._._• mu -:t 1 t ·· 1 d. Se'- 0 
• • 1 ·1· d uncu ltalyan kolordusu esir edilmi-

tesblt edilmiş bulunmaktadır. Bunlar vakkat encümen ta.ratmdan t.etklk B. Şükrü Saraçoğlu bugün öğle- a ınmıı ır. muı er ır. ıı;ızıncı ngı ız or usu .. 
arasında. blr sene zarfında blr defa- dllın1f ve üzerlerlnde ufak bazı tadl- den evvel Fransa büyük elçisi Hava kuvvetlerimiz, To"bruk d- iki giln zarfında 200 kilometre iler- tir. 
dan fazla emlak ve arazi al!p satan- llt yapılml§tır. Bu 1Ay1halar da Mec- B. Bergery'yi kabul etmiştir. vannda Mihvet motörlü kuvvetleri lemiıtir. Mihverin çölde bıraktığı Mısır'a getirilen İtalyan 
larla senelik gayri safi kazançtan llsln bugünkü toplantL!lllda miiza.ke- topluluklarını yakalıyarak bombala- esirlerin toplanmasına devam edil- esirleri 
muayyen bir nispetten fazla. olanlar- re edUecektlr. Ecneb·ı ve ~ılık mek rmıla~ ve ~azla tahribata sebebiyet mek~~dir. Esirler arasında ko~~rdu Kahire 12 (AA.) - Geri b öJ.. 

(1 • vermıılerdır. Bu bombardıman neti- ve tumen kumandanı olmak uzere gelerdek.i esirlerden 30,000 i Kahi-
ceainde 14 yangın çıktığı görülmüt- 9 İtalyan generali de vardır. reye gelmiştir. 9 İtalyan generali Birinci kanunda az gelirlilere 

gıda maddeleri dağıtılacak 
Şehrimizde iQfe maddeleri tevziine eaıu olacak 

karneler tevzi ediliyor 

fenleri öğret men le r i tür. Tayyarecilerimiz, Tobruk için- Trento ve Bolonya tümenlerin- esir edilmiştir. 

Maaılarına zam yapıla
cak,, kendilerine ucuz 

ekmek kamesi de 
verilecek 

Tunus hava meydanı 
bombardıman edildi Maaarif Veklleti. ecnebi ve azlık 

mekteplerinde çallf&n muallimlerin 
maaılanna zam yapılmıun için katt 

Ankara 13 (Telefonla) - Az delerinin tevzii taldbedecektlr. emir venniıtir. Her mektep muaJ.. 
gellrll vatand~ara yiyecek ••• 1 ı 1 d 20 19 Alman tayyaresi tahribedildi, bir 

o kadarı da hasara uğratlldı 
maddeleri tevzii hazırlıklanna i?1 e~n maa? arına en az yüz e 
başlanmıştır. Bu tevıiata, birin- Şehriınlzde yiyecek maddeleri- ~ıapetınde hır z~m. !apac8:k ve ne· 
çlkAnunı ayı içinde başlamnB.SJ ntn tevzilne mahsus karnelerin tıce tVeUlete bı~dınlecek~r. 
kuvvetle muhtemeldir. TeVllat, dajıblma•na ~lanmıştır. Kar- V~llet .ecneLi •• ek~Jljy~ sn• 
mabalJe. blrllldertndeld esas def- nelere $Ue teı.rtmn f~ ,.. teplennde çalıtan muallımlenn dev-
terlerde bulunan beyanname ve ~ .,.. bellem.eğe mec- let JDeınuru addediferek bunlara da Lo..lra 1 J (A.A.) - Müttefik valialne aanderdili bir telaraha Vichy, aiviJ halkın Tunus tan a,,_ 
cetvellerdeki aile nüfusuna göre bur oldufu aile fertlerinin mlk- u~buzt ·~~ekBkarneaali 1~er1il~esin1i1 t~ umumi kararallwun .oa tebliiine bu batnlanndan Maltadaki ban nldıimı beyan ediyor. 
yapılacaktl.r. önümüzdeki gün- tan hüviyetile birlikte yazılarak 'Vl ~ miftir. u mu ım enn e erın· göre ıimalt Afrikada daiimk biT \uvvetlerini tebrik etmiftir. Tanm 13 (A.A.) - ş:mall Afrlka-
lerde bu tevziat için vUA.yetlere mensup olduğu daireler ta.rafın- ~ekı k~~n~l;r. uc~z ekmek kamele- kaç mahal müateana olmak üzere da.ki hAdl3eler1n Tunusta tesiri gö-

gıda maddeleri sevkine bı:ı<i!Jana- dan tasdik edilmektedir. Karne- rıle degıştırılecektır. sillhlı mukavemet her tarafta sona Bon ıehri de İfgal edildi rülmeml§tlr. Denizden Tunusa hlq 
-:t d ermiftir. 11 sontqrin ıenliklerine Berne 13 <A.A.) _ Cezaylrden alı- bir çıkarma hareketi olmadığı glbl 

caktır. Az gelirli vatandaşlara ler e 25 numara vardır ve her s •k d" Amerikalılarla beraber halk ta iıti- nan bir haber, Bon'un Amerikalılar karadan da girme teşebbüsiı olma-
evvelA. UCUZ fiatle bulgur dağıtı. numara ile bir çeşit madde Veri- UJ ast avası rak etmiftir tarafından diln 1fga1 edlldltlnl b!I- mıştır. Halt Fas Ve Cenylr hML:;e-
lacak, bunu diğer yiyecek mad- lecektlr. • • . dlrmettedlr. Ierlnl bllyük endişe He taklbcdiyor-

• ... Fransız dok amelesı lımanlara aa da. aüklinetln! muhafnza ediyor. 
Keskin agır ceza gelen Müttefik gemilerin bop}tılma. Müttefikler Tunuı'a Dün Ut defa tehlike işareti vcrllm'ı,. 

Amerikalıların 15 günlük Cebelüttarık'ta asker mahkemesi reddi hakim sına yardım etmektedir. Müttefi~ cebri yur·· üvii•leı ta.kat vehlrde hiç bir hAcı:se olma.· 

1 b• • dd • ler, ıimalt Afrikanın aarp sahilin- .1 ~ mıttır. 
zayiatı tahıidab ta e ını re etti deki mevzilerini tahkim etmiılerdir. ilerliyorlar Cezayir üzerinde 

Vqington 12 (AA.) - Bahriye Dem 12 (AA.) - Lalinea'dan Ankara 13 (Telefonla) _ Kes• Am~rikan kumandanı. kendi emrin- Lomdra t 2 (A.A.) - Şimal Af- Amerikan U aklan 
nazırlığının tebliği: vı·chy·ye ,.-'-ı.len bı·r tel-afta bı.ldı·- '- deki kıtaata, mahallt .kanunlan öğ- rikada Müttefik kıtalan tayyare ile •• • Ç 

B. I . il 1 d veat ... ıı;in ağır ceza mahkemesi Fon Papene t d d J ır 91mış mi et er onanmasının ld ı 1 1 renmelerini ve memleketin örf ve Tunu•• indirilen Alman kıtaları ı·le mu ema ıyen o ae.ıyor 
16 3 ı k ri iğine göre, ngili.z, Amerika ı ve suikast mahkumlarından Pavlof i e - :r - 1 lkt91riı:ı arasında insan a- adetlerine göre hareket etmelerini çarpıımak üzere cebrt yürüyüıle Madrit 13 (A.A.} - Ame. ikn.n 
yıbı 1 72 ölü, 2 15 .yaralı ve 24 1 Kanadalı bir kaç bin asker Cebelüt- Komilof ve Süleyman tarafından emretmiıtir. şark istikametinde ilerlemektedir- uçakları da1ga halinde Cır..nyir i.\ze-
ltayıp olmak üzere topyek\in 778 e tankta bulunmaktadır. Cebelüttarık ileri sürülüp tetkiki kendisine havale l G l And , ....__ rinde devrlye uçuşlan yapmaktndır . 
. ._._1•w 1 k d H b 1. d b" hl 6 k ~ edilen hakim reddi talebini, derme· Uzun meaafeli bomba tayyarele- er. enera enıon un ~man- R b t hrl d- _ _. ·el ıua ıg oma ta ır. Pearle ar our ımanın a ır zır ı, ruvazör, ;1 • • d dak. b. · · l T d a a şe uşmc-=Cn evt Qe--
hldisesindeki kayıplara bu yekun tayyare gemisi, 15 muhrip, 6 nakli-- yan edilen sebepleri varit görmiye- rırı;ız-,_ timali Afrikada yeni bir mu- asın ~ tın~ ~~~. ~. or .ua.unk hlrde De Gaullccü hareket er olmuş 
ilave edilecek oluna kayıplann tu- ye gemisi ve körfezinde 38 ticaret rek reddetmiştir. Ankara ağır ceza va aıı;ıyet k~~anmıılardır.. Malt~ mensup . ıta ar u yuruy~ ıştıra ve müttefiklerin çılmnn:ı h:ırcketıe-
t 16 527 .. k 1 . l b 1 -'- d mahkemesi önümüzdeki çarıamba dan uçan lngılız tayyarelen Tunusta etmektedırler. Tunusa bın kadar rint destekleml§tlr. 
an , ye yu se mıı o ur. vapuru u unmaıı;ta ır. • El li Alm '- i · d. · ıd·w• ah · günü suikast davasının na'kzan rü· u na hava meydanına ağır bir hü- an auer ın ın ıgı t mın p kiz R • • h 

1111111111111111111111n111111n1111111111111111s11111111111111111111s1111111111 yetine baılıya.caktır. cum yapmqlardır. Tayyarelerimiz. olunmaktadır. Bunlann büyük ~~ orte eıaıcum uru, 

Kaloriferli aparbmanlanıa 7eni kıt levazımından gir ~L. 

meydana hücum ettikleri zaman Al- kısmının hava meydanlarının tesıeı B. Rooıevelte 
man tayyarelerile dolu }>ulunuyor- ve müdaf~ınd~ ihtiaaal~ .. vardır. teıekkürlerini bildirdi Yeni Ginede du. Biri pllnör 'Ve beıi büyük nak· Baılıca vazıfelen daha buyuk kuv· Lond 13 (AA) P ek" 
liye uçağı olmak üzere 19 Alman vetlerin gelmesini kolaylqhnnak- R . . rah B · · - ort ız 

J apon kuvvetleri sarıldı 
ve ricatleri kesildi 

t • • •1 alı • . br eısıcum uru . Cormona, B. 
l ayy~~eaınk,!op atqı e t np e~ • Roosevelte bir mesaj göndererek 
er, I d 0 dannı da hasara ugrat- Loadra 12 (A.A.) - Tunus' ta Portekiz bitaraflığına riayet edile-
mıı ar ır. mC'V"Zl almak ve kati muharebe ve~ ceğine dair verdiği teminattan do-

Mae Artbar amami kararriJıı l2 Uçaklarımız, Sardenyadaki ltalyan mek için Müttefik kuvvetlerile Mih· layı, hem Portekiz milleti, hem de 
(A.A.) _ Resml tebllt: Yeni Qlne'· hava meyc:lanlannı da bombalamlf'" ver lutalan arasında karada ve de- kendi namma tetekkürlerini bildir-
de OlwJ ve aoran bölgeleri: Düf· lardır. General Eiaenhover Malta nizde adeta bir yartf oluyor. miıtir. 
man •IU' kayıplara uğradıktan aon- ---------
ra oıwı JÜUUDdatl en mtlhlm meT· 
zlleı1nden tardedllm1ftir. Miit.~tilt 
tıtaıan, Ana yolmı 1tl taaımda dtlf
maıı Jatalannı larara1t rlcatına ml
nl olmUllardır. Dö,fman rtcat et• 
met için blr Jol açma&w- utrqıyor. 
Gorarlnln cenubUcla blr tuata dtıfen 
dQfmaıı tuvvetıen kıta1anmıs tara
ımdaıı arılarak 1mha edllmlft-lt. 
Lae'de bir müttefik hava te~. •· 
bil açılmda bir dÜfDWl deattoJtri
nl bombalam.]ftu'. Netice görtııeme

Almanlar Stalingrad'da yine 
taarruza geçtiler 

Mareşal Petain 
ve Laval 

Franaadan ayrılmıyacak· 
lar ve vazife baımda • 

kalacaklar 

mlftir. 

Rus hatlarında 200-300 metre 
derinliğinde bir gedik açmıŞlar Vicb:r 13 (A.A.) - Gerek de.

AlmanlAra 400 den fazl& zayiat ver- let reisi marepl Petain ve gerek hiiı
d.lrerelc 1lc1 meakh yerden atmışlar. kamet fefi Lava) ..f.ranaadan ayrıl· 
dır mıyacaklannı ve vazifeleri hqında 

LoDclra 12 CA.A.> - Yeni Glnt'de 
Japon mtalan, yotedllme't teblıte- Londra 13 <A.AJ - Dtın •kfam 
alne maruzdur. Moskovad.a nep'8dllen remı1 bir rapo.. 

Londra 13 <A.A.> _ Müttefik ka- ra gön Almanlar Stallngradda gettrL 
targlhınm 80ll teblltlne göre Yeni tikleri yen1 ihtiyatlar ve teftll et
Glnede müttefik bv~tıer yenl bir tlklert yeni blrUklerle taarruza geç
Uerıeme yapmı.şla.r, hava kuvvetleri- ml.flerdlr. Ruslar, Bu hücumlann ço
mlz de Sa'lomonlarda Japon gemi- tuııu tardetml§lerdlr. Yalnız blr 
!erine alır darbe lnd1rm1§1erdlr. Ye. kesimde Almanlar, Rus hatlarında 
nl Glriede OM'yt tşgal eden kara 200 - 300 metre derinlikte bir ya.nna 
kuvvetıerlmlz, birçok sahra toplarlle Yapınışla.rdır. Stallngradın şlmallnde 
beygirler ve esirler al.mıflardır. Kuv. blr kesimde ise Ruslar, mukabU bir 
vetıerlmlz. Buna'nııı 50 kllometre ce. hücumla Al~ 400 metre geri 
nubunda bulunan Ba.roblge ııerll- atm.ıflardır. 
yorlar. stalJngradın ılmal batısında mes-

Bulmde tanamerlmJz, asttr ve kQn bir mahalde iki günlült blr mu
mühlmiriat lle dolu dört .Japon nak- harebeden sonra. bir Rumen pı,_ae 
:e geml.slne isabeuer t.a)'detm.lfler- taburu tamamııe JOkedllmlftlr. 

• 

Tuapae mmta.kaamda Almanlann kalacak.lannı biç bir tereddüde ma
Ic~tllc Icuvvetıerle yaptıkları hücum.. hal bırakmıyacak surette beyan ey-
lar ta.rdedllmittlr. lemiılerdir. __ _ 

MoSltovada.:lı1 Reuter muhabirine St r d'd klılc 
göre Ruslar, Novoroslsk clvannda a mgra .., a SICa 
taaıtyete geçmişler, takat muhareı'bC- sıfırdan aıagı 30 derece 
den sonra merkez cepheslııde Tua.p- Mosko•• 12 (AA.) - Stalin
se lstlkametlnde gert çetllml.şl~rdlr. grad üzerinde hava faaliyeti genif 

Rusya'ya yardım ölçüde azalmııtır. Dün ancak bir kaç 
Berııe 13 <A.A ) _ Lond.'"ldan bll- yüz çıkıt yapılmııtır. Halbuki bir 

dlrlldltlne göre · Amerlkalılarla in.. kaç gün e-vveline 'kadar iki bEıe ka
g1Hzler son ~ ay içinde Rusyaya dar çıkıt yapılmakta idi. O n Sta• 
3000 uçak ve 4000 &aDJt ~er- lingrad' da mcaldık eıfına .ı.c1a 30 



Sahife 2 :AE!ŞAM 

Mahkemelerde: SÖZÜN 6EliŞi 
Kapalı dükkana niçin girmiş? HARB DURUMU 

Yeni ninniler 
Ç ocuklar için uykunun ne bdar önemli oldufunu anlat- Sabri lı:uk beı yaılannda, kısa - Bay Reil 1 dedi. Anlaaılıyor lı:i 

maya hacet var mı? Fakat ilz a'kslllfe bakın ki çocuk- l>oylu, çelimsiz bir adam. Bir ak§am bu gidişle hırsızlık üzerime yüklenc
Jar nhınl ile uyurlar. Bu bakımdan genç annelerin bDgl dağar. dükkanlar kapandıktan aonra Kadri cek. Bari İ§İn doğrusunu anlatayım. 
cıklannda bfr kaç nfnn1nfn de buhınması lcabedlyor. Öyle ya adında bir yorvancmın dilkkanına O dükklnda genç bir çırak daha 
~u1dannı nasıl uyutacaklar! ııirrnlt, elektrik feneri ile tezglh.ın vardır. Benim ahbabımdır. Aruıra 

Mektepler bitirerek bir çok değerli bilgiler edindikten ıonra arkaaında araatırma yaparken ya- akşamları ustası gittikten ıonra ben 
dünya evine giren bir genç kmmıs yeni hayatının ilk ıreneıdnl kalanmıı. Sulh ceza mahkemesJnde dükkana uiranm, oturup konuşu
aksamadan sona erdirmiş. Fakat lşlttltfme cöre bu kilçük hanım muhkemesi yapılıyor, Evvela, dük- ruz. Kendisi lıemşerixp olduğu için, 
gün gelip nur topu gibi bir evlat dünyaya getirince cgıu b~ğin- Jclna cfrdiğini tamamile lnk&r ettiı memleketten, hısım, alcrnbadan 
de mışıl nuşıl uyutmak Jçlıi limn olan bir nJnnJyt na51lsa öğren- - Aalı yoktur efendim. Hafi, hah.ederiz. Bir aün evvel ıokakta 
memlt olduğunu, yavrusunu 11)'Utmaya plıftığı bir anda, bir· tövbeler olsun yalandır. Ben lurııızlık kendisini görmüıhim. Bana ı cBu 
denblre farkdmlş. Ne yapsın? BeW ld çocuk nhınJ tstlyor. Ye- edecelt adam delilim. Ünrhnde bir akpm ıeni dıikUnda l:>ekliyeceğim. 
mek kftaplan olduğu gibi ninni JdtapJan .. olsa meseleyi hallet. teY bu1mQflar mı) Klittta yazılan- Uıtam gittikten annra ıen gel, hem 
mek işten bDe dellt Çocuba bir türlft uymnuyor. İlk çare ola· lann lıepsl de uılsizclır. büai: laf atalım bem de beraber 
raJ&: aklına bildiği tango havalarmdan blrfnl ltiylemek gebnlf. Aynı clilkklnda çıraklık yapan geuneie gidelim> dedi. Ben de 
Tath sesile •Dans mon coeur-.» lsbnll tangoyu bir k8Q defa tek- Sadık ıahlt olarak dinlendi. Diyor ak,am dükk&na uftadam. Kapının 
rar eiince yawunun uyu}'1lftl"dlllnl girerek 8"'hunlf. Ninni ki: anane tahta örtü konubnuttu. O.. 

Mihver T oulon'u 
işgal etmiyor 

Fransız donanmaıi h·u limanda kalacak -

Amerikan kuvvetleri Tunus' a yaklafıyor 

meselesini kendi bu1uşile halletmek ıunmmu aa olı:pdıfmdan - Akıam eaat yedi ııralnrinda ıardan birkaç defa ... lendim. bizim 
artık böylece ievam etmiş... düll&.ıı kapamıftık. _ Dükkanımız ahbaptan cevap alamadım. Halbuki 

Neden sonra bir gün küçük hanımın makta bulunan btl· çarıı içindedir. Kapının ~epengi mutlaka beni bekliyecekti. Herhal· 
yük annesi eve mJsaCir gelınlş. Kendbfne ldlçflğü uyutmak vasi- yoktur. Orada dalma bekçıler do: de seleceiiml bildiii için belki de 
fesi verildiği bir sırac1a ihtiyar bdıJleaiar her halde biraz bonl- Iaıtığı f\in birçok e1naf ÜfUlllan içerle.le aaklanmıı. bana oyun etmek 
muş olan sesi1e klisik nlnnl1erlmmlen birini, «Uyman ela btlytt· dükklnlannın 15nllne tahtadan bir ietemiıtir, Dedim. Her zaman be
sün ninni - Tıplf tıplŞ yüriisiiD. nhınfo diye liylemefe başlayınca kapak daya)•ıp giclerler. Biz de öy- nlmle böyle alay eder. Şunu aaklen-
~uk uyuyaaağı yerde gözlerini llÇllUI n cBu bdm da neler &By- le yapanz. H&diM g{lnll eek.i ayak- dılı yerde yakalıyayım diye hıbia 
liiyor?I) der gtbl yi\oıüne bakmaya bqlaDUf. Kaclmcaiız pşm- kaplanını tlmir ettirip dükklna b~ örtüyll bir az kenara ~P dükklna 
vermiş. Her halde bu ninniyi bfğenmedl cltlştlneeslle seslnt, tu- rakmııtım. Akıam çıktıktan aonra girdim .. Karanlık olduğu Jçin elek
hafbfınclan komedilere kadar geçmlı olan d>andbıl dandini eve giderken yolda hatınma geldi, trik fenerimJ yakıp etrafı araıttrdım. 
ttasdana... ninnisine çevirince çocuk avuı çıktığı kadar bağır- tlmir edilen ayakabılanrnı almak O ıırada dııardan ayak sesleri duy
maya, aflamava 'başlamış. Genç anne yetlpn.lş. Mesele anlapl- ilzere tekrar geriye döndüm. Dük- dum. Birdenbire aklım ba§ıma gel
mı~ .• Dans mÔn coeur ... l> havasa m lstediflne hükmedilmiş ft k&iıa gelince tahta kapağın aralık di; timdi beni burada görürlerae hır
annesl bunu liylemeye baflaymea ~uk dkftn bulup uykuya olduiunu gördüm. Yavatça içeriye 112 zannederler diye dUıUnerek dı· 
dalmq. Bu IM!fer büyük hanım hayrette!.. bqımı uzattım. Bir de baktım ki. p.nya çıktım. Aklıma selen de ba-

Bana bu hikAyeyf anlaıtlklan saman 4ojrun bit de 1111- duvarda bir elektrik feneri 111iı do- ııma geldi. lıte, meHle bayleclir 
111adım. Çilnkil Franıas Clilindeld tangolada 1lyuDUl1ll •hpmf laııYor. İçeride bir yabancı bulun- Mkbn beyi Bunda danlacak, g(lce
olan yavrucağın bizim dilimlft kolay kolay yanapnıyacaiı ta- duğunu anlayınca hemen koıup necek hirıey yok. 
bii idi. o bu tangolardan 80nra, ymlllk olarak ~ olmazsa Ame- bekçiye haber •erdim. Bekçi lle be- _ Kapanmıı bir dülllna ıirme-
rikan Swln~lerlnl veya Zenci Tamtanı'lanm bekler. raber te~rat ıeldiiimia uman bu nin yuak olduiunu bilmiyor mu-

ŞeVket Rado adam elınde elektrik fe~erile dilk- ıun) Evvelce de bu dükkana bayla -=-=---===--=--=--------------=--- klndan çıkıyordu .• KendWnl orada kendi kendine ·rmı- mJ idin) yakaladık. Diilrls&nımıza giren bu-- gı " 
KUS BAKIŞI: 

24 sene içinde insanlar ancak. 
5 sene sulh yozo görebildiler 

dur. Fakat Uurinde birteY bulun· Sabri yutkundu, bqını salladı: 
madı. Belki de Jı:orkulUlldan hirıey - Evvelce her sidifhnde ahba-
çalamanuftır. Malôm ya. bizim bam Necmiyi dükkanda bulurdum. 
dükkanda yorgan, ya.tık ve bunlan Bu defa kendi kendime içeriye gir
kaplamak için kuJlanılaıı &zler bu- menin yuak olduğunu dilfüneme
lunur. Y orvanlar, ya.tıklar cebe, miıim itte. Ne bileyim: biıanın lıer 
koltula siz}enemea. Herhalde bez- zaman aklı batında olmuyor ki. 
leri de almaia cesaret edememiı. Sözlerime irıanmıyonanız ahbabım 

Maznun Sabri ıaıkın bakışlarla olan çırak Necmiyi çaitnp aorunuz. 

Fn.adaı 

Oiln BerlJnden selen hfr tel· 
graf haberine g8re Mm.er ka
talan FranaaıılJ\ walJaü ._. 
mamlamıılardır. Abnan at
kerlerl baılıca ıohlrleıl lflal 
ederek İspanya hududuna h• 
dar ıelmiılerdlr. Jıalyan)ar d• 
Toulon'a kadar olan aahll m._,. 
takuını Jıgal etmJ,Ierdir. Mar
ailyaya dün aabah Almanlar 
alrnılflerdir. 

Franıız donanmalUUll no ol• 
duiuna dair dUno kadar .... ıı 
maltbnat yoktu. Dün selen lıt
berlere göro donanma Tôıaloıı 
lJmanJJıda bulumnaktaclır. Do. 
nanma kumandanları ber hanal 
bfr taarruza kaıp 1r.oyacaklannı 
bildirdiklerinden Mihver bura• 
aını inal etmemet• ve Tou-
lon'un ayrı bir mıntaka halinde 
kaJmuına karaı vermlftir. 

İtalyanlar Konilta'y• yeniden 
kunet göndennJ,lerdlr. 
Ştmall~ı 

Ainerikah kunetlerl Tunuı' a 
dofru llerlemektedfr. Nnyo"''• 
tan gelen bir telırafta hududa 
1 SO kilomitre me1afeye l9ldik· 
lerf i>lldlrll.lyor. Mihverin Sfdlya 
ve Sardenyadan han yolJte Ta
nua a gönderdikleri ltuvvetlerin 
bet altı yilz kadar olduiu haber 
verilınektedlr. 

~kizlncl fngiliz orduaunun ha
reketine gelince; bu kuvvetler 
Mı11r topraklannı hemen tama• 

men ıeri almıılar ve Ubyaya 
~ılerdir. Şimcli huduttan u 
fçer!de Jtalyanlann Madalena 
kalesi 8nUnde l:iulunuyorlar. Bu 
hl. TohNa·un 1 'O kilometre 
oenup dofuaundadır. Buruını Jı
sal eden kuvvetlerin Mihver kı
talanna karıı bir çevJrme hare
keti yapmak latediği tahmJn olu
nuyor. Aynı zamanda claha oe
iıubunda Kufra vaha11 da Jıaal 
edilmlıtir. Tobruk tayyareler ta
rafmdan' ıiddetle bombardıman 
tdilmlfıtir. 

Dun Kahircden gelen tebliğe 
aCSre aektztnci ordu rlcat eden 
Mihver kuvvetlerini Sirenayb'
da takibederek esir almağa de
ıvem etmiıtlr. 23 Mihver tayya
reai tahn"bedilmiftir. Tunuı civa
nnd~ bir İtalyan tayyare mey-
4!anına taanuz edilrnlı. burada 
da 19 tayyare yakılmııtır. Garp 
C)ISlflftde kalan •• auıuzluktan 
8lmek Uzere bulunaıı ltalyanlara 
uçakla ıu atılmaktadır. 

Dola cepheli 1 

Stalinırad•da, Nalçık'ın cenu-
1iunda ti<ldetli çarpıtmalar ol
muıtur. Fakat durumda e .. b 
deitttklik yoktur. Moılcova, Al
man hilcumlannın fiddetl ual
dığını, Stalingrad• a yapılan hava 
Üınlannın da ıeyreklcıtiğini bil
dtrlyor. 

Diler taraftan Mosltova' nın 
tlmalindo ılddetll topçu düello
su olmuıtur. 

Cenubi Amerika hükfunetlerin- 1789 seneslndenberi dünyanın baoını nJlıyarak phidi dinledikten Necminin çağınlıp dinlenmesi için 

den Brezilva'nın geçenlerde Al- bef kıtası mütemadi muharebe- IOnra ı muhakeme batka güne bırakıldL G 1 G. d Amerikadaki 
manya ve ltalya'ya harb ilAn et- ıer görmftştilr. Fransız ihtuAlln- enera ırau 
mest üzerine muharib devletlere den bugüne kadar geçen 116 se- Ş k h kk d 

1 

A d k 1 aazetecilerimiz 
dair yeniden bir çok istatistikler ne sarfında ancak 37 sene mu- e er a ın a ra ura ar Amerikaya aitınlı olan gazeteci-
yapılmıştır. Bu istatistiklere gö- harebeait geçmiftlr. 82 18118 mu- Franıadan kadm eden B. Hllıeyfn Cahit YalÇin, 
re yeryüzünde şimdi ancak 15 barebelere Avnıpa. aahne otınuş- • · - et Emin Yalman ve Ahmet 
memleket sulh halindedir, bun· tur. En umn aüren Napolyon, Şeker O&zarteaı sabahına Budnclen itibaren ld)rafethıde kaçmıı ri1 E.mer memleketimize dön• 
lann nüfuslannm yek6nu 00 Xırun mubarebelerl, umumt kadar tatılamıyacak Jlpedlldl mek tııeredlr1er. B. Abidin Davet 
milyondur. Avrupa'da harbe gir- h~,. tspan_ya muharebesi ve~- l'ranm badud• 12 <A.A.> - o ... Jie lekeriya Sertel bir müddet da~ 
memiş memleketler İspa.1ya, gülıkü harbdir. Bunlann yeAu- f b . 1. d"I neraı OJ.raud'nun ıtran hatkmd,a Ainerikada kalacaklardır ·· · ı Po tek' +~· nu 30 sene tutar. Balkan muha- stan ul vJllyetlnden teb 1i e 1 - Tramvay JdarCIİ tramvayludald 1tımada oayan bli membadln fU tat• · 
Türkıve, sveç, r ız, ı:svıçre, ri R dahli! h b1 Rus mittir• Şeker be1annmnesi vermek· Ş 
Jrlandadır Bundan başka Papa- rebele • us ar • • 1 uk 11 1 b 1 lı kiki Mık izdihamı Bnlemek ~in lhtfJUI du- llllt ~. Oeneraı tnt1' irketlerin muamelatı 
ıııc. küçük. Andorre, San Marino ~J';ya muharebesi bundan ha- ~t mtah~:nn u :ı'i:nd~ m;:.t ,;. raltlüdan buılannın bldınlmumı V1ch:r'den LJOD' ne:: Atde- tetkik ediliyor 

Cumhuriyetleri ve Ltchtenstein Bk parça daha gerilere 30 se- kerlerf 16/J ıı9•2 pazarteal aaba· teklif etmiftir. Vali dc:ıltor B. l..6tfi :,.-:an:': :ım. bal.mu Ecnebi ,Uketlerlndekl muamel&-
~ensJl~ vardır.t ~a'd!tııı!:arf ne 100 sene muharebeleri ~ hına kadar ıatıfa çıkaramıyac:aklan Kırdar teklif üzerindeki totkikatmı emnlt*t dltt'tll L;ai'd& aıİntriUai tıD Türkçe olacaiını ve defterlerin 
h~::ete~cy1~stmı. s:1d~ ~nlanna gidersek Avrupanın teblil olunur. • bitirdikten eonra ihtiyari durulann ll1ne MllMtl1f 1Cım1t ile de it itten TUrkçe tutulacaiını, müracaatçılarla 

. . . sulh içinde pek az zaman geçir- Anbn 12 (AA) _ Ba,vekl- kaldırılmasını kahul •tmittir Vali geçınlfttr. Otraud btr mot&itl .... Tlmçe konutulacaiını razmııtık. 
Arabıstan, Yemen, Tibettır. Ce- diğtnl görürüz Galiba insanlar 1 tt ebl'" dit it. . ' mı bularak cezaytre kaçmıftır. Oe· ncaret Veklletinclen verilea direk· 
nubt Amerika hükfımetleri ara- sulh içinde y.mak için değil, e 1WltJ /1ı~ .. ; ta~htır~e 2/J 8939 ~· Ultfi Kırdar, d~ ıaaetecilere nel81 oeü~ dotnı Yol atıi'ten em• tlf Uzerln Mıntaka Ticaret müdürlü-
llnda harbe girmemiş, yahut mü- harbetmek n .. ere yarat•l""•aJarl 1 '- U t 'd ızahat ıvemıft. izdihamı. muayyen niyet datresl onu bot Jtre Ma!lil)'a· IO ılrketlerin muamclltını gözden 
na .. L>bctl · · k 1• yalnız ~ u.ıu~ •• numara ı Aararnameye m ı enı en h"b' 1 d _ Touıon•.a- ------ 1... • k ec1· 

. """ ennı esınem ş Tarih ve lstatıstikler tetkik edi- meriyet mevkine konan 399 sayılı iı ıa ı ı o mayan kim1elerin meyda- a .... '--~-- w. ceçlrm~ t. ır. 
Şıli kalmıştır. lince buna hükmetmek lAzımge- kararla ticaretle lttigal eden bUtUn na getirdiğini aöylemiftir. Nevyork 12 <A.AJ - General 01· Şeıhrımızde beı yüze yakın ıirket 

Yine bu istatistiklere göre Uyor. hakikt 've bükmt --'-·-!arla ticaret B rıd t la 1 raud'nun Jtadm tıyatetın. glrtrek mevcuttur. Bunlann teftiı ve mür.a• 
m1 h b • nJh t b ld v ,...... u an ıonra ramvay r ya nız kabe 1 il M k T' Ud .. 1,._ 

umu ar ın aye u ugu makudile nezdlerinde ıeker bulun.. 1 d d Franaa'dAn kaçmağa muvaffak ot- s e ınta a ıcaret m ur u-

1918 tarihindenberi 30 muhare- lzmirde iki talebe duran ve ıekeri imli ettikleri mad- ou yer er e uracaklardır: dutu blldlrllmektedlr. 16 metgul olacakhr. Şirketler. umu• 
be cıkmıştır. İptida Rus dahllt d 1 delerde kullanan bilumum hakiki Şifli, Hamam, Hamiye, Taktim, mt toplantılar yaparak nizamname-
muharebcleri başlamış. Bundan L_._yu2r (Tu lyfaplaı)ıyor T" k ve hükmi ıahıılar tarafından ıeker Galataıaray, Tünel. Tepeba11. Ban- Yardım -venler lorlnf yeni ,ekle g8re tadil etmi~leıw 
sonra Rus - Polonya. Türk - Yu- aı..- 1 e e on - ur ı h lı ... ..ı bl 1 K k" r~ı • 5. k i ....,. dit. Ecnebi ve yeril ıirketlerln telle 

uh l r1 1923 t 'h' Maarif cemiyeti burada iki talebe utı ması veya er aug• r wrette ka ar, ara oy, c.mınönU, ır ec • cemı•yetı"nı•n faaliyeti ..a..1 • ~ı- i T" V k"'l . nan m arcbe e an me . . . . imalatta kuUa ıl veya evvelee .. b Ba . a_h d b F 'h Yf'en neuÇe1 ıcaret e n etıne 
kadar stirmü tur Bu sırana Fas yurdu ınpıına karar vermıftır. Yurt- 1 1 ~ ":ıuı lJ d"l Tur e, yezıt. ~ za e aıı, atı • blldlrilecelttir. 
muh rebcleri ~üteakiben Çin !arda kız ve erkek talebeler için 18!1 mlJ 0

,_ upl .• en_~~1. t09ha~'-e dı - Atikali, Edirnekapı, Uleli, Aba,. Anllara 12 (A.A) - Yardım -----
, , . 1 1 k .. 00 d mıyen ıe&er erın Dil& 1 JUı;ltı a eni . u· A k k ...1 s· k d t ld d d 

A "ka harb- panaıyon ar o aca ve ., er en mevzu memnuiyet 16/11/942 pa- ray, Hamam (Uleli), Çapa. Şehre- sev er cemıye n ara pıer eır.ı ır a m o e e o asın a 
kmıs, bunları Habe.1Jstan SOO alacaktır. zartesi ıaba1ıına kadar uzahlmıttır. m:ni, Topkapı, Etyemez, Samatya, Atatilrk, lımetpap, lnönil, C.Umhu- 6)U bulundu 

m rebe 1 ve ~936 da İspanyol -· '1' k-4wn ·- Yedikule, Tophane, Kolordu, Kaba- riyet. Dumlupınar, Necatibey, llte- Beyoğlunda büyük otellerden bi-
datı ml~arbi takıbetmlştlr. Bu su- a • - Bu ıenenfn zeytinyağı taı Dolmabahçe Akaretler Bar- kin, Devrim, Yenihayat ilkokulla- rinde miıafir olarak oturan Roman• 

!! ~ndalS n~~~;ı 8~~i~n ı!~ =~= ZJlb'de 4 - KMDll 8 rekoltesi ba;os, Galatuar~y (Ortakö~). Or- rındald 302 yoaul çocula 5nlülıi, ybala Ma1riyadAnbc~lekskdo add~da obtuhz 
ıh f • d 1 19 8. im, Oft, Öl. ftt. Ak, Yat. . b taköy Kuruçenne Ar ·•-·· 1 OS yoksul çocuia da ayakkabı eı yaı ann a ır a ın un aa • 

.su.• çın e yaşamı _ar, sene E. 12,10 1,52 'l,05 9,"3 12,00 1,34 lzmirden bildirildiğine ıöre u • • ,. ... • navut&oy, . . . muayyen aaatinde odasından çık· 
dunvanın dort köşesı harb için- Va. e,oa 'l,"3 12.58 15,36 17.53 19,27 yılın zeytinvag""ı rekolteli 28 bin ton Bebek, Nıpntaı Tetvikiye Marka gıydırmek ıuretile yardımda bulun- 1 1 

d d 
" . ' • " ' nuunıı, ote garaon arı ııarı an 

de çalkanmıştır. tahmin edilmektedir. TepeUıtü, Kurtuluı. muıtur. aealenmiılerııe de cevap alamamıt-
Jardır. Su vaziyet kartııında poliH 

BİLL0R$1$E 
AŞK VE MACERA ROMANI 

pm ••• Nazanmda iıbemmiyetl yok... nm altında. aynı Jerde bir ben var... Öyle bir haldeydi ki Atiye blle müracaat etmiılerdir. 2'.e.bıta tara• 
Zatea ~ da 89 ot.ut... 8f1i neler Wlqonun, aeler... e.d& korktu. fmd~ od~ . kap~ . açılınca kaduı 
sa,illyonun ltt•ı VeUnlmetim dedi- ye hanlfile Mtleııme4ıea ~) 01taaıi - Aman peıacıimuz... Aman yataguun ıçmde öl~ ola~ak bul':°" 
iiniz &.clrlye hamın, hasta filtn de- bJ'8 lfilt olan& Haac:IAn Lanımüı yapmayınız .•• O derece hiddetlen- m~r, Yaka .müddeıumumilıi• 
lildir... twq aımeelntn mne tlW ... Zttalb m•11aia... Ve •chk ad..ıuuun 'bildi~. Adl17e doktoru B. 

- Naat olur)... Ben OfiU Uç ~deafa kızıl ... O ela Ottaaa kat,mt bulma)'llllZ .•• Hlr..ikl bha· ~ ta~.fında.n ya~ıl~n ... ~ua~ne
kereler, yatuta hanın yatarken Leye AeWı .. • Hüi& ........ '"'1ıau- fıaüiler, 1'&11i bizler ISyle llneioe h1r de 6lbm ıuphelı giSrilldiijiin~en ce
'8nhlm ..• CarW. .lendi de mua .. aa, maktaa bzaia lpretletirler- reket ettik ki Bec:lrir• ba•nrna oduı eet motta kaldınlmlfbr. Müddeiu-
ff ete... Y ..... yallında her sla ~ Mklatilaey- mumtl& tıılJlikata b.ttla'»ıtbr. 

~ t.I..:&-. • 1 [iL-~ . _ _ı JU'.- a1 cı ......ı...~ - d' F-'- kadm ................... dl tıen• fayda ftftnddi ••• Netekim 
vuanın uca Ati"'• ra1111en. pap, - oed• ıapat .aece ........ ...- - fiil- ..,r ünüz... a5at klııi Mr hal ~ki, lıi dl Uft. vetmedi d D t &.): baht 8 1 

•..ıt11t _.,., titrl,aı4u. c.a.Jeri ciıta.. ze her ,.,; i111111111CaiJm ... BülilD 4• yatakla 7UU. Bedri,. haun d .. dine • tn ra kad k~ ~a bit L~ a- Ö n o 
nya uğrafthlll, Birclelliriıe, aai eli Jilleri ggıterec:efim ... ~ide hanım, fifdf. 1 ·.a _. L-~ daard, 111 d .... ,.ed "L• ...,..ıuınhın 
••vaya kalka ,.. bütün ticldetile babuı eı.cM Fethi reiein evWe _ Aıb, ~ ....ı ..• Öz ev- c- ı•Muam, n• oluna olınuıl ...,ın urU)'or u a 1nr ~ 81\ -

Atiyenia 111rah• indL bir wtnine earahndan büy(itülflyor- lidımı taıumıyaealt kadar heni bu- - dedi.- Şaııun h&*al .ısyl.,-lv .. 1Unadı ... Olanlar oldu ... Siz bun· 
Keeik kdik. d On d" d '- _ ,_ ) N7hn de kurtulayım ••. ~ daıı tonrasma hakm artık .•• • u... u un gece, ora an "açır- n11& mı 1&11ıyonun ., _ . 

_ Ah, kaltak kan ... Otc,.ıpal. •• cfmı ... Amma neler çe1'lim, bilae- . Ve BedriyenJın nud evlendiiinf. ~ynellbidın, yumruklarını aık1r 
Kızım içjn böyle ,eyler .a11em9 niz ..• Şimdi .,ağıda. fıafideniz da~ - F.etaifanıllaıt., efendimiz.•• Fa- zavallı Handanın nuıl Ka.e Emine rak. Atiyeye uuttı 
DUll dilin varıyor~ ..• O benim ka- da kallan1n kucağındadır... ' ~~o~ deti), ~hile b87I .. vararak bunlann elinde naili O.JWl• -Ya aen) .•• Ya een) ... - diye 
nandandır ... Sen onun ekmeğile, lü- Zenellı . . _ .. • ~th ..• ....,.,ana pabucunu cak olduiuna. konaia slrlp çıkma batırdı. - Sen kahpe kan ... Bana Mebrure Sam/'nin 

.1 b d b bidin bır an diif6ndu Sa. ters gıydırebildi... Zira kendt.ıne IMıllannı hlr eolulcta anfattı. Hattl ov .... oynadıg" ın gı'bi timdi onlan da 
rnayesı e ura a annıyoraun... ra llZlcık yum L•- 1 b • bir in - d ,..... • t ll d 1 1 - J"bU 

A b .. ba" h lu -LJ up.mq uır .es eı tıptıp enzıyen anı var ır ••• eamıç hlk&yelertnl dahi... kUndedm atıyonun ha) ç ' uygu u ve canı usu e 
tiye, agıra gıra, ıç rm ar 8a b.k k E Em cizadeleri kızı Handan ha ·•• hazırlanan bu eseı, telif kiıtup-

lçinde: le:-: na • ız... ier dedik- K·· I" Em n ha 1 nım... Paıa bGtDın J>u tat.ilki dhılerken - Tabit oyun ederim... Onlar hanemizin çoktandır oıledlğl, 
V V Öld"rG nnı ilpat edemeuen konaktan eai oıe ine varan n ıu... renkten renge ~rt araaara a8i· a.ıl oyunun bUyütUnU bana oynadı- beklediti tarzda edebi zevki ok-

C-b uru~ .. : ~~nb. hak~ad··: ftndiı~ab~,!~~-1.u teYc:lea evvel bil... - Lı.aıi fnaana be~r.,, eUn:Ie l>tr alri eC:lereli tıkanacaJıa lar.,, Bel Rıza ile evl~necektim... şa3ac:ık, his tahlillerindeki kuv-e1tf" ';kz enı edn .u ı/· en . Y --~· timdi Sabnnn .uiie- Benzerliklerini };en de da,.dmn ••• sll>f oluyordu. Pata aözlerfnl fal taıı gibi açtı: vetıe oku~ana derin be3ecanl:ır 
Y em ten" me~ emıyece . tir··' t~I . etme!°ege çallf&rak hildilde- Amma bu dereceef> ... l\Daizin stlrledi 1 - Naııl evlenecektin). .. Sen ev- tattıral':ık, tesiri uzan sam:ın 
Pap. bUyuk bır frade sar/ile iten- r.-ıı bırer bırer anlat ... Mel!in dilin- Ah, ----ı dl "-I ~ H ____ , t t.: ı: llefn ,. ı gönüllerde kalacak bir rcıman-

dine bakim olmaia çalı.şh. den kalbinin bütün zeılıiri daltlll- - .....,..en ·•• vıı IUUl • - •M&ZJarf... tUJı 111\\ ~on.. ... d 
T'. ha) \l.... d aün nJ, yaa 18Da bir arada 18.... a- es• vamı.Ut,.. c:LJi Mn<Llun - Olsun... Kocamdan ayrılıp ır. Pek yakında 

.ı!-- ~ ••• & Aflyor e- •• • bil delil. bJn"blrfnclen a,ııdo4em... ~ fpa#lah o)'Un- ona varacaktım tıte ... 
em iyle mı> •.• U_fla o1mM bu. 1.- - PekAJa ... B• IMr teYi aıalau.- ainiz ••• Yekc:liierhaln aJUa ~ 1aıa • , ~ .ı.ct.. -Yay )'üuüz... AKSAM ~ütunJarı 1d'.l 

pat et Walım, lf~ yun da tonra · leı ... ffMd ....... 41e N ı-1.S- hı! k qa um•... (Aıba -nır), 

Yazan. '9A • 116) Tefrika No. 123 

Cehennemi 
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AKŞA~DA~ AKŞAMA ( şW"a·a &ABBRLER · ) 
Turk ınkıldp "-:- 1. 1. _ 

t•t.. .. 1 

ens ' usu Umumi Meclis 1 Gündüzleri şık ( 25 otobüs 
YEDİKULE ZiNDANLARllDA 

Tefrika No. 46 Yazan: İskender F. SERTELLİ 

Ne kadar isabetli bir tetebbüde ne 
b.1..- Jizumı. bir mües·e.e me}'tia· • D6rdibıctı Murattan önce bu re- Dedi. Arbdlfı Jenç ve gOıJterı,u 
- ~~-= _..a:.._.a_ dialedik: Varlık vergisi komiayo- gezıyor Belediye dmrilkteki 25 met Adetı yottu. Aglık mahtUml n bir otlandı. Onu, ihtiyar b asını öl· 

•-......... ._.,_ • • .ı ali f«ıa halde kırar, öld11rt\rdtl. Murat dürdü dl e zindana atımflardı. şa ... 
«Türk lnlnlaıt _.titW• "-al· nuna bugün aza seçecek fail.Ya aabn yor ıabt& oturduktan aonra, bu l§e aul- hltl~r olsa)'dı, b&§Jnı çoktan vurm -

-..ı .... devria • • tarilıiae dair Geceleri kiyafet tanlar btb'Ut fttıflar terketnıişler- larclı. ll'akat mahkeme şahit bulama-
1.iitüa maddi ve manevi hibra· . .. . . . deX:fti·--k mrıız}-1..:: Tı c_ı -~ d la • dl. Vallde sultan fttfı da ba amda yınca, vicdan kanaatıle delik nlıyı •--- • •--- Umumi meclis dun ikmcı J'el8 •• • .,ga"""' ı&: ıcaret onaı tarann an veç e 
aum t.oplamnuma, zayı O.llDIQlla· k . • • .1 aay:ılablllrdl. mtiebbed ktirege ma.hkftm et ı tı, 
9IDa çal..-caJı. Ferdi eDerde bulu- wlo1i B. Abdülkadir Karamfinelİll yapıyormuı s)pariı edilen 25 . amyona aıt ....,. Ahmet ancak pce nete, alabilirdi. Genç mahkdm kqla ı çatarak 
._ lıvmetlİ ..-.ı. telterrii ._.. reilliii altında toplanmı,m. Reislik . tekerlekleri 1&.tiklı olmak ve her Dam atam onun ne ba.§8.n bir ser- Ahmede cevap cerdi: 
-=•- __._. uıtm ~ yahut makamından selen bir~ evrak lk Bal tOrlil yedek kısımlan da mevcut seri oldatunn bWyordu; tendlalne: 
.__, ,,_. · ! allkadar encümenlere, bu arada ye- 1 Uç aydanberl Fener, at ve bulunmak üzere aümrüğe ıelmlıtir. - Artık bu .ter zindandan kaç- - Dam alaSl Hüseyin gibi bir ser-
emanel• talim edili~ ~ eclile- ni kabul edilen varlık kanununa g6- Sahnatomruktald •vfere hınız da· Vali ve Belediye Reiai Dr. Lötfi ma11 aklında çıtar Ben de blzl.m .-nhı 1ratıriut aen nuıl ~ti)'Ol'9Wl 
M gmqmgn ~haline getiril:ce". re tıefkil edilecek komiııJ'onlar igba danm11; duvardan atlıyarak. kapı- Kndar, bu bmyonlann tranwaf ııtbl llmrlnil ~ ~ cluftrlar ara- dlye hertee H10l' aanal Bu herm~ 

- çok ilııtiJaç ~: Mzruıuıf, mnamt ........ n ha eeçilmeei ya -.lıtar u7duarak. pencereden ldareel nunma •tm ahaarak ko- mıda ıeçlrectblnl oeoen ltftr D&· &lmıa bir tokat vuıaan, sırtüstü ye
~ ~ yüziiad• üe- Wlmıdekl teldil de riyaMt dift· eohluü .. r.._ tiren bu medlul la~ otob&.e çevrileblleceiinl dn- illa ,.,ımıu lıiulap b.,.._ amma, N JUVaıianır. 
lerimis .• IMilt 41 ·'9fılll ?'~~ mna havale edilmittir. hınız. l:ııa~ hah. 'JO~ kap tlamilt Ye ticaret ofWle bir aa- ondUı IOlll'& bpa llıilpulcb. flmdl fU - İJt anıma, adamları tberlme 
... ld '8ç.k pala An • --" Beled~ hutanelerkıde alman kacak. palto. .,.&kabı. elbUe ne ı.,ma 7*Pmııtır. tepeamıtek1 delikten bqb Nr:e dtbı- taJ)anırlana? ... 
- • O... da ftl'• F• ~ I' aecfrebilcl)Jse a r lfbr yayı gösteren blr pencere ltlle bı- - Yok caum.. Onun adamı falan 
..._. • _.___1 • .. ilc:retin tac:lili etrafındaki teklif de e ıne 11

• ~ • • ' • Kamyonlar dün - gümrük mu- rümad1lar. Bit kötünttn lll>ca bir ~. BtlaeJln1n biltQn atıp tutma .. 
~ -......-- -.le edilen evrak umdadar PoU. bir taraftan bınbırlnl taıu· halaza memunınun nuare&Sıde deri 
~ ..e.: ~W.. felW... Beledi.rede bir r:: muaTinİ:a..ı ~eden 1Ra Takalarla uiraıır ye fal· olarak - gümrflkten Belediye ga· mahalleye zaran do1runur er, aen lan kura llblır. Onu ,.ere teren adana 

Tuzimet... Meputiıet... - ... itclaa ~ berine mMıti ~ lınl araıba. J'&l&Ylf tarzı nam dik-: raJına çeki•-ı...ır. Gümrük mua· dı bll1 b~btltibı Jflk&lZ bırattın. ini blUfl. dam atan olmalıdır. 
l.unlar " banlann ar&ldllllalıl ki· . _ • ...ı _,_ kati çek• 15 - 16 791lannda bir ı . -~ .. .ı_L L Dl10rdu. Her tolafun bir dam at&· - Al ıllmbdıen 6ileYll .. 
- büyük d... hareketler tarihi· mlf Ye r-it mak•mmdaıa a.-u lt.. takibe k 1 Gü me eaı tamauuanaı&tan aonra &anı- 81 ftrdı. Da.Dl alUı 0 kotafun en Ahmet, Jrotutta dalma JIU'Dfm• 
--!-_. .:"m d nlablm••br tezkere olnmnuııtar. Bu teskereye dç~,c_u1 •ri.. ~yu mut_tur ... n- ,_,nJar trıua'ft)' mOdürlUiü tarafm· hatu:h, en tabada'" mahk6mlanndan da yatan bu cesur dellkanJı ll• lfi pl-
-:.--e ne •Y:~.... · göre jqe..,. &at mBrakat>e tflerinJn wı; e pyet tc~mız. ve fi& gıyıneQ dan tesellOm edileceklerdir. --'"-" Kotuşta "her. mabktm ona tlıml§tı. Bir gtln dam atuına çata• 
Dün,...... h• h-.J bir memleke- B ı-~ _.~ ...___._ B Jed' bu çocufun yemeiinl lokantalarda ~- -1. --· et -t' ............. tinci ba ih" clffriml dair daha e -.ı,ırcpa a91t'P ~· e ıye L_L__ ,_1___ boJUn eter, OllUn &l'ZUBU ~a Çl• &- .U-Wlü 'J t •w u.,.,...; Ye onun Je-
De :__ ~ vesaik ~. eeerler muamelltı ecm ~ddinl bulduiun·b Y~ldiii.ta J&alff9 ka!ıd :_e Ldolqıpl L ~- Hariçten mühim bir m. claJaiı J9l'd1 rbı1 a1ıııala calı§aC&ttı. ~ Malı-

~ , daıı rmal 1ard b"le iki ı • va oyna ıı;ı, &aranı" Dasın- • ) )" Ahmet bu kotu~ta dam ajlamnm mut ona daha başka yardımcı?ar da 
,.. 

1 

.... ~''-) ldzama_n~!I ~ 1 
ca da kıyafetini deiiıtirerek kendi- parti ma ge ıyor bulma ... ftdetmtMi 

Tmmhklardan bir zat, Atatürlriin m~vı~~ e n..n~~ ~~ı!en m~ sine fakir ve )'Udıma muhtaç bir Gümrüklere hariçten gelen mal- buynıtu altına girecek bir adam de- ,,. ...,~ • 
meıat 1Çın ""\'..._ Dil' ._ muaTIA" L_J 11Jdl. Füat ne nımn ti burada ten- ... 

•endisine el )'Ul&İ)e 1rönderdiii bir . . "-d L-L••~ __. Bu inaan eiWl nrdiii ıözden kaçma- lar, nakliyat firketlerile ban&a ar- dlnd &ıce b1r -•-rt demire D .. b 
111ektuba hibra diye ~erçeveleterek ıı!ıif m b~ -. ~nıba J mııtır. Hattl o kadar kl, gUndüzlfi.. dan kolaylıkla Sirenilmektedir. Ya- tası :iietıbed ktı:e~hlttm 0~:; am asaıı ıçağuu 
duvara ubrmıştı. Fakat her l(Üll t~J it . utçe e n va • iü ve geceliği blribirine tamamile kında mühim bir parti mal bek.len- bu koluşa dam atası eeçllmtftl. ne- çekince 
llUmlazaman Sİİnefİ yediji için bu e & dtir. Ed. ek Şelt'ı. zıt olan bu çocuk geceleri ayakkabı diifnden piyasada boı depo ve ar- mirci ustası, Ahmet kadar g&terişll Bir l&baJı dam atası UJtudan kalk-
~etli kiid dalla dewıimisde tol- 1ilbı nb~aonrat16k ~:ı ~r- bile giymez, yalına79k dolaıırm11! diye tedarikine çalıplıyor. Birlikler bir adam detlldl: ondan çellmalz, or· ta.. Mlhkbalardan bir b~ döv• 
..... Meta ut• •"•• bir Mle pi- biında bir b.:mru.ı ş.Mtlil mllh , Niha)'et Balat, Fener ve Salmtom· umumt kldpliif ve mmtaka ticaret ta bo)'lu ve ori& J&lb bir adamdı. mtte bafladı. Bunun llbebt IU w: 
~ idi n ~dmlm 1ı.ll.J. rukta bir çok ul-. siren meçhul mfldflrlüiü ithallt eaaeı yerlqtiri· Yalnıs ~ Jnınetl1Jd1 •• Adam kul· lrerdn nlbetlı kolufmı 1çt dprQltlr, 

itte cTilrk lnlolip matilM• ba ~ • b uJıı.. Omenferl laınmn hu çocuk olduiu anlaplmıı len ıve bundan aonra 91Ya konacak lanmasmı Ol* lJl blllswda. Kolu§ta tılmJsleaJıodl. O -.at dam .... 

11.i .•• •ırm tcça ...._ ...... :Ubatal= kab:ı edilm~~. Diler Ye Hııuç Uatü rc::~d~brp ı· k =· .~"!!:ı ve~olann v;;~n= :::-..c::.:::..-= =:.~~ =:.....zaman kotutmı .eptlr1llme .. 
lbeii Wef hllDJor. C ' IJ.t bazı mazl>atalar da lra'b.l edildik- ımzın a ır. o ıa a• ın m ara te ._ tin mahnun "'itik, lama de blrb- - BUlln tlmlal1t aruı thnlndfrf 
-.ri. jhm.Jlrirlık n 1aJmet ..._. ten eoara vuldt nl'Slrl lgla eeç11 .. ıakolunda her ,eyi itiraf etmif, gir· mittir. Birliklere kayıtlı bulunmıyan ıdn l9lnde ma-ınnet bir dayak Jl- Diye aonta. Malık6mlar: 
l!bedik Mlld-.dmı aki ......... cek hanın bttllaabl ,.. diler ltt.r diii evleri ve &flrdıiı qyalan bireı depo veya ardiyede bulunan m~ ktl Bmı kindi dt blUıordv 
~tir .. all•h... hakkında Mec:IW '---- IUt 16 da birer aa:vmiıtır. Çaldıiı etyalardan lar dedıal piyasaya çıkanlarak .... ,,ece u • - ~ Mahmut sıra.smı aUatmak 

••• t la a k n ~ .. ·tir l>ir çolu, lunızm teyzeünin evinin bnlarak ve para aalu1Nne verilecelD- Beflncl kolUfUll dam alaa B&ıeyln lltt1or. Bug1bı onundu. İflni yapma-
S....... ki ~ak ..... ..,t. op nmasın arar • bodrumunda bulunmuttur. Cemal, tir. a)Ill amanda herweJe çabuk btddet- dı. • V 1 k • • J ri ld lt. ı b" b' lenen, ua.bt ve ~tpudz bir adamdı. Dediler. H&aeyln hiddetlendi ve Gen,. 

e v...t.: ar 1 vergısı gece e ça ı_.. et)'a an ırer ıreı p lmre b Ralbutl Pt9 .Ahmedln de ~ltl lılabmuchı dı!Mftı. Onuııla bnaber ~ 
Yalna elde .-.cat ımııMl Teli- buraya tqar, teywf de eokaktan e ze ragv et me,ııanıu. tıd cambu '* tpt,ıe am ~ ldft daha dayat~ 

Wan E1lltiti tndl etmek kili seçen eskicileri çaiınr '" her tlddet null oYDl)lel.ttlf 

•etBcHr.~; .. 7*tta W-nle"t Vil~_..e bildiri"ldi, alin birer birer aatarmııt . Po- m Ahmet bir stln. ,anında Jatan bir- ~:~JUD. Kemiklerim 
....... ._ W)'ılw " Rk~ rol oy- ..,... U.. kadının bu auretle aattıiı bir kaç lzmirde bet alb fabrika ma!ıt6m dadıtm•: mbror. JnlbetDl bafbaı alan, Bir 
..,_ .... ,..... ....... .... hazırlık hatladı parp ..,ayı da bulmuıtur. Üt •on km - - Ben bu bldftn ..... m JJ91ID1 - lb ara rın. it ıortırtım.. Xaq-
pelr ~ ..,- .............. • olarak ;,akalanan etya bir palto· pe ez yapıyor ftleeetım amma, JatlD 1*ıl ...,._ mtıoı'RDI 1&. Jmat, methamet ıöP 
lıiWildedıaida fW ..,_.. • Wr- dur kJ. hu, çarpmba puannda PIDdlna-. M b1ll'lm. •• mn- mı ~t 
.. .....,. ıibıt ıl •..., 'r ~ Bl7fik Millet MeclW tralmdaa Cemal taralmdu 70 ~ atalııııt Şeker uLlı Uzerine lzmirde pek- ,...._ (;\rkaA T&ı) 
r •lıiwı. Ne weMeı .,. ~ w..I •• vvlak ftlClrl ,,na- ,.. ....... ftirfı lwine palto, -~ d hur uilnüttir ~--••••••••••••••••••••••111.. eleht9rl --L Enstl ... • IMrak- y.ee Wldirilmittlr. TICUet odum- lan ,.rden pol18ce geri a11nm1fbr. :'~a),..fp L~Mlna L v _L • 

• ,,_...... .,, dan Ye Beledi7eclen eeciJeoek &.. Cemal. teyzeli Ommüban hakların- uc:w h aun&a pe"me:ı yapma&ta- ş A R K 1 d ~................. i;la - umumi mecliır toplantmna daki tahkikat eınakı ve çalımp da dır. lzmir gazeteleri 'bu fabrikalara a 
tilderi Wr .... -=:..etle.~ ut yazımızda bydetdllmt:ı 111>1 - henüz aahiplerine verilmeyen etya• latantmldan geni, miktarda aipa~ 
.... t?fU • . ._ 1 .. ,,....._ Belecliya namına mtihap edilecek larla birlikte ougfln adliyeye teslim ler verildiiini. bir rafiae yal fab- Aelr .... A ıa: •w « --.... &ıra '-da WB olacaiı slbi. ticaret dilec:ekt.dlr ..,..... • ~amu...hJr... 8eclJ'8 ... Vlcdan... lıltıcadelelertnl 
l'll lllt llllılı•1LDD1 ~ cFllw um ı •• qdw ela ...... bırırl tea'blt ede- e ' m•eaın ela pMma :yapmaia hat- mQbtllfllllı '* ta1dat delrDıu ~ can1andıraD 
....,. .. _, . ı. .. ,....., .. • ... cektlt B 1 k k lachlnu YH17orlar. Pakm• imali- GUY d MAUP' A ~a A ._Frf.!_ 
nıbbilir. ~ .. icabedb'cm. ... ~oalaıia - kanun hükfhaa a 1 a ını niıt niaan --- kadar elreceii e ~ 1 1D ölmez eseriı 
~.,.,:.~T~ı:~·:.iı.:: lerine .. f6rlle ,- ~ı~-e~~rib~eral- Wldiriliyor. Pekmea ralbet ~ KA THE DORSCH'in en ıon ibdaı • 
.tiJerdea de pe1ı çok idifade ede- J'8 mıme e tanmnaaa uıw ır a. den daMlt Uztlm •rfİyatı 15 hin ....... • .... 
eelmr. ifadeleri mütenakız dahi ol- retle ltirular yapalamıpcaktır. 12 kiloluk torik toaa geçeoekdr. F h • • 
-. ._,. :ba...._ ..e1c..ı....... Çimento kontenjanı tOOkunqaaahlıY,OT ....................................... a ıcenın 
~ bu •Polliao telifatt. • henüz plmedi Y 
llriihİln hakikatler çakarac:akbr. bdııadtetria ayına ait çimento Balak abu devam ettiiütden Ba-

••• konteajam haOa celmediiüada 18"aaede torik n palamutlar QCUZ K 1 Z 1 r.n milleti lataabaLı ,......... hem lıalka, hem de remtl daire'" fiatle •bhyor. Balıkçalar cemiyeti 
lir; Lir cai bö,lelikle det1ilu4. mGweeelen ait in,. " tamir itim Halicin .iki aahiline çektiği aandaJ.. 
)'erine ........ arelmittir. Frılaıl fetih dmmufbır. Bilh•• q n.tü damını lardan, halka on iki kiloluk torik- ( y V E T T E} 
lııMileri plip TMderia Y ı•ala· tamir ettinmlyenler tok mlltk61 lerl 100 kututtan daiıtmaktadır. Temelinden çatımıa kadar 
..... ..,_ 1Mi16P Bbr 2 Hsrm, mnkle dUpn&tlerdlr. VU&yet dUn Taze bahk ihracatı &ittikçe hara· doluyor Aşk ve sefahat llemlerbıhı baş döndürüdl fehvet Ye lhtlrasla-
J'ahut miiphit Litinlerfın t.matie, lktı.a~ Veklletine telpafta mG- retlen.iyor. Ticaret anlaımaaına gö- ÖLDÜREN BAHAR tiyle sukut ederek gayri metru bir tııdlvaçtan doğan kızının 
,........... a~. nııcaat ederek lklncitefrln çim•to re Almanyaya mühim miktarda ha· ldlkballnl temin lçbı 

•Tarihi 7*Pan benim. yasan ri:ııt kontenJamıtıll biran evvel slSnderi~ lı~- yolla~~bl ilece~kb~irkec~~:Ü ha- Şaheseri l'ABİŞELİÖI kendislne meslek edinen bir ana ile km 
~ arblı ~ı. keneli C meabtl 'Ve ba AT• ait mikdann art· ruet ettirı en ao va t va· 
'-ııriY4lliıuixl 1r-c1..:: irtilrhele ":: bnlmuuü rica etmittlr. sonlar derhal botalarak seri dön- (i'YB'N'E) in lbnt W!rlcl haJat romanlan 
~ B için d t,,I mektedir. Bu aeneki tuzlu balık LOnrEN DIKUT : PelE M bJaa 7eırlertnkl aldınn 
re •Tilrl i:k.ia.. .::U.. ta· * Vali T• Beletliya Reisi Dr. mikdan her eeaekinden fuladır. Tel: 40380 tai,. imlcin1arımola ..ı.ir ..:. ı.atft Kırdar, Tlllyet maiyet nıe- Yakında tuzlu balık ihracına baıla· 
br. murlanndan B. Kemal'i Belediye Ilı:- nacakbr. 

Ona ........., T'ürk taribİDe ~ tlaat mtıdilrltılll emrine vermiftlr. Piyasa durumu 
tarfhia TlrlE ncıldal .......--. tm• B. Kemal ebıak Mll'OIU •e kame Piyuanın kontrohana dnam edi· 
~ yardım eıbiwlıtir itlerlıılh batında bul~nacaktır. ":•il, liyor. Fıatlerdeki dursunluk dün do 

(va. N6) ekm~k bflroeu ttlerme ehemmıy~t devam etmittir. latih.al böJaelerin-
nrdilfnden \;o euretle bu tubenın d ki fiatl · d" k ı.ı..x...-u ... .__••••• .. -•••••• .. •••-•• i!ert talrvhra edil ,idi e enn upne te o-... _. 

Ekm k 27 L--·· u ı -~ .... ı:ı..,..~.............. duyan tUccar, ellerindeki ıtok mal-
e A.U-Uf ..... 'ltl'AT&OLAIU lan plylıaaya çlk.arm11laraa da alıca 1 

M.au.t, mUtekait •e yatim)eıden ı • ~ aaa• IO.IO da buJamaaueJudır. Yan topdancılar, 
'-tka halka malıaua ekmek 8aıtlerl Dna bmmDda ,.ıdeaı mal almı,arak mncut 1 
BeleclJ7e ilı:drat mGdtırlQU tarafın. N U H ..UU.. derinden Pt•nnaktadır. 
tlan: teablt ecUlmlt ye diin akfam Talu: Aa*9 ~ F....ıann fOklamaJanna din 
daimi ........... nriJmltdr. T..Wt a.ıır. :ntı11ıl 'bnr ele denm edilmiftlr. TK:Uet Ye za·ı 
edilen &aı. a&re ekm.ım akı 11z 11&$ ... dt. komedi bımuıda laiıe -.... mmıuılan lırraahula 
aı-nta 27 kanattan •~••• w lıu .& ı atı.• ı B R a A a .& ...._ meDena ı....ı.... .ıa 
8at 15 teplnleanlda ....._ ...t TW: 1t1ro JılllU Wr .-Yele kontrol ederek bçaq...) 
olac•ktır. ftltlMI: A. 1llıelllpaD Jıia ...... • • • -· ......,_. 

PimüH .... bltılt r..
iizıerlne ata BAJTA DAJIA 
DEV A1ıı1 edecektir. 

IL\UıJN IUMDr,i 

a. ..-ın en btlylt l'Uaıl 

BA&DAT HIRSIZI 
\ uu..&krt 

l'ONB.&D VEID'.r - SABU - IDB DOna 
BOJlkmu~ 

MELEK ve /PEK ~ek tırsatmı ~ '! Dil. o..,. a.nJer tdD Jldld-

nlıııl --- .... nldırD: Sinemalanncla ... •or.. 
... .... ................ lllllİ .. llİllİllll ........ ~ 

• Amcabeye g6re.. 



Sahife 4 

1 Günlük Borsa 1 
İstanbul borsasının 12/11/942 fiatıerl 
Londra üzerine ı sterlin 5.24 
Ne\"VOrk üzerlne 100 dolar 130.50 

Cenevre üzerine 100 frank 30,325 
Madrld ÜZE'r1ne ıoo pezeta 12.3975 
Stokholın Ozerlne 100 kuron 31.135 

ESHA.'1 VE TAH\'İLlT 
% 7 Birincıteşrin MUll Müdafaa 
istikrazı 19,-
Aslan çlmento 7,65 

jRADYOI 
Bugünkil porgn.m 

İstanbul Verem 
mücadelesi cemiyetinin 

te~ekkürü 
O İkincltcşrln 942 tnrihlne ra.~lnyan 

ile sabah, öğle ve · akşam 

Milli ma~ gtinümbde filimini pn- -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
rasız veren Fitaş şirketine ve bir gün-
lUk hasılatını cemiyetimize terkede
rek 1029 Ura temin etmemize vesile 
olıın Beyoğlunda İpek, İ.stıınbulda 
Alemdar ve Milli, K:ı.dıköy:ünde Sü
reyya slnacmalan sahiplerine nlenen 
teşekkürü bir borç snyanz. 

* C. H P. Eminönü Halken iş bul
ma - Kurtarma l:'urrlundan: 

Mılteaddlt fabrika ve müesseseler
de münh::ıl vazifeler vardır. İş nra
ynn vatandaşlarınızın hüsnü.'ıal va
rakası ve iki fotoğrafla birlikte Nu
ruosmanlyedekt Yurdumuza müraca
atları. Çalışarak geçlmlni temin et
mek lstıyen yurt~lanmıza her tilrlil 
kolaylık gösterUlr. Kazancı az olan 
işlere glrelner muhtelif ııeklllerne 
yardım görürler. 

Şubeye davet } 
Fatih As. Şubesinden: 

Öksürük ve Bronşiti 

TURAL U.lell Ordu caddesi. M. Kemal Paşa ı 
mahallesi Salim paşa. sokak No. 3 del 
ikamet eden Yedek heklnı Albay HU- J • d h J • • 
seyln oğlu Bahaeddin Apak <324-19> Komprime erı er a geçırır. 
un şubeye müracaat etmesi, etmediği im•••••-KUTUSU 35 KURUŞnJR. •••••••ili 
takdirde hakkında 1076 s:ıyılı klmuna 
göre muamele yapılacağı Ufın olunur,,.••••••••••••••••••••••••• .. 

*Milli MUdafan VekMetlne mek- Satılık A raz·ı tupla mUrncaat eden Fntlh B:ıyccğlz 
caddesi 16 numaralı hanede merhum 1 

mütekait üs~en Hasan Nlyazl kızı 
Allyenın vasl ve keklll umuru Hase- Şişlide Hürriyet Abidesi karşısında Bulgar hastanesile 
neyi gösterdiği adreste bıılsmadık. İngiliz spor sahası arasındaki caddeye doksan metre cephesi 
Milli Müdafaa vekll!lğinln cevnbın1J bulunan ve bahçeli evler tnşasına müsait on dokuz dönüm 
almak üzere acele şubeye gelmesi, * Kurtuluş caddesi No. 173 anı- arazi 16/11/942 tarihinde Beyoğlu sulh mahkemesi tarafın-
mezya apart1m.an kat 2 No. da oturan dan müzayede suretlle satılacaktır. Fazla izahat için mahkeme 
Ölçme aste~en Hamlt o~lu Rtza B~kAtipliğlne müracaat oluna bllir. (Dosya 942./66) 
Yolören (46318) lkametg~hmı değiş- ;.•İılll•İılllİİİll••••••••••••••••••••mi 
ti~ ve şubeyi haberdar etmemi.§ 

Zonguldak Belediye sinden: 

inşaat fen memuru aranıyor 

1 

13 Teşrinisani 1942 

Devlet Demiryolları ve Limanları !şletme ı
U mum idaresi ilanları 

Muhammen bedel! 51120 t:Ull b!r bin yüz yirmi) llra. olan 1600 Rulo ta.k
rlben 56800 Kg, karton bltüm~ 23/11/1942 pazartesi günü sa.at 15,30 da ka
palı zarf usulü ne Ankara'da Idare binasında toplanan Merkez 9-uncu ko
misyonunca satın alınaca.ktır. 

Bu Jşe girmek isteyenlerin 3806 (Üç bin sekiz yüz altı> liralık muvakkat 
teminat ıle kanunun ta.yin ett!ğl vesikaları ve tekllflerln1 aynı gün saat 
14 de kadar adı geçen komisyon Reisliğine vermeleri 10.zımdır. 

Şartnameler bir Ura mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa vezııelerlnd• 
tedarik edlleblllr. (1185) 

Ev işlerine m:ı.hsus her cins kumaş için 

HOROZ Marka 
Anilin paket boyaları 
l'mumi Satı-,: İstanbul, Çiçek Paznn, 

ALTIPARMAK HAN 3. 4. 
DİKKAT: Sayın müşterllerlmlz plynsadan 

11 mubnyaa ettikleri paket boyalardan rütubet görmüş olıına tl'sadü! ı 
ederler ise her an yukarıkl adrese mUracant ederek değiştirebilirler. 

İstanbul jandarma satın alma komisyonundan 
Şartnamesine göre icap eden kö.o:;ele ve vaketası aynen verilmek ve mü

tebaki malzemesi müteahhidine alt olmak şartUe bir çift için 295 kuruş 
!maliye ücreti tahmin edlleıı 10000 çlft jandarma kunduraSlnm ımnll 24/11/ 
942 salı gfınü saat 15 de İstanbul Tnkslnıde jandarma sntın nlma komlsyo
nunıuzda kapalı zarf eksııtmesile ihale ed!lecektlr. Muvakkat teminat 2212 
lira 50 kuruştur. Nümune her gün komisyonda. görülür. Şartnamesi 148 :ku
ruş bedel karşılığında alınır. Isteklllerln kanunen lbrnzı lcnp eden vesika 
ve temlnat mektup veya malı:buzlannı muhtevi kapalı zarf teklif mektupla
rını ekslltme vaktinden bir saat evveline kadar komisyonumuza vermeleri. 

«10371 

* Eminonü Halkevlnden: 1942 se
nesi Halkevleri amatör resim ve fo
tograt serglsl 15 blrlncikAnun 1942 de 
Evlnılı.de açılacak ve on beş gün de
vam edecektir. Sergiye J.şUrft.Jı: ede
cek eserlerden seçilecek kıSımlar şu
batta Ankarada açılacak sergiye 
gônderllecek; birinci, Wncl ve üçün
cillere de münasip hediyeler verııe
cektlr. Eserler her sene olduğu glbl 
fotograf. yağlı boyn. desen. gravür ve 
natürmorttan ibarettir 

olmakla adresinde buldurulıı.ma.mış
tır. Bu yedek subayın hemen şubeye 
mnracaatt, mnracaat etmediği tak
dirde hakkında 1076 sa.yılı kanuna gö
re muamele yapılacağı llln olunur. 

* Galata Şişhane yoku.şu Klrlzban 
kat/1 de bulunan yedek hekim tsmaU 
oğlu Yuda (38621) in şubeye müraca
atı. Etmediği takdirde hakkında 1076 
sayılı kanunun tatbik edlleceğl 11A.11 

170 lira aylık ücretli ve ihtisas mevklli fen memurluğu açıktır. Taliplerin 1 
askerlik yapmı.ş olmalan şarttır. Evrakı müsbitelerl ile Belediye riyasetine 

30/11/942 tarlhl.ne kadar müracaatları. (1352) işçi kız aranıyor 1 
Ambalaj t.şlerlnde çal~malt üzere lkl lşçl kız aranıyor. İsteyenlerin 1 

Yenl Postane karşısında Mimar Vedat caddesinde 26 No. yn mürıı
eaatlan. DERMOJEN 

YANIK, ÇATLAK EKZAMA ve 
CİLD YARALARmA fevkal!de 
tyl gelir. Derinin tazelenmesine 

ve yenilenmesine hizmet erler, 
HER ECZANEDE BULUNUR. 

ZAYİ - Hüviyetimi kaybcttl.m, ye
nisini alncağımdan hükmü yoktur. 

Hukuk fakültesı 
Adll Soyer 7922 

Gö:;. mütehassısı 

İstanbul Belediyesi ilanlari 
olunur. 

Şe.hriınlzd&kl lokantalarda. tatbik olunacak tabldot yemek tarife ve 
Sarıyer Sulh Hı\1dmll!lnden: ücretler! hakkında Daim! F.ncümen tarafından kabul olunan esasa.t aşağıda. 
F.sa': 9121286 göstermiştir 20/11/942 tarihinden ltlb:ı.ren tatbllrota. g~Ueceğln1en al!kn~ 
M. aleyh: Edvars veledi Albert va- dar lokanta. sahiplerinin fiat 1.lcret! ve tarlfelerlnı tasdik ettırmek ilzere en 

rlslerı, kansı Elen ve çocuktan Edvar, kısa bir zamanda Belediye iktisat işleri müdürlü~~ müracantlan lüzumu 
Lcopold, Margaret, Janevıev ve Ana. tebliğ ohınur. 
Nimet Arslan ile ~aylan mutasarrıf 'l'a.bldot. yemek flatıan 
bulunuduğunuz Yeniköy Pa.naiya ma- Fevkallide lokantalarda tabldot öğle yemeklen 2~ kuruş. 
hallesi Köyb:ı.şı cad. 16 16/l No. lu , , 11 Akşam , dans ve çalgı bulunduğu 
gayri menkulün izalesi zımnında ika- zamanlar> soo kuruş, 
me edilen davanın yapılan duruşma- Birinci sınıf lokantalardn tabldot öğle yemekleri 150 kuruş 
.sında: Namınıza gönd<ırllen daveti- , , , , nkşam yemekler! (dans ve çalgı 
yelere verilen me§ruhatta.n ve yaptı- bulunduğu zamanlar) 175 kuruş. 
rılan zabıta tahkikatından 1k1\met- İklncl sınıf lokantalarda tabldot öğle yemekleri 100 kuruş. 
gflhlarınız meçhul olduğu anlaşılma- , ,. , ,. (dans ve çalğı bulunmadığı zamanlar) 
sına mebni 116.nen t.ebllgat l!nsm:ı. k.a- 120 ku~. 

Doktor Cemi.• Go'"ru'"r rar verilmiştir. Duruşmanın bırakıl- İkinci sınıf loknntnl:ı.rda akşam yemekleri (dans ve çalğı bulunduğu 
1 dığı 16/12/942 s:ınt 10,30 da bizzat zamanlar) 125 kuruş. (1384) 

Cağalo!{lu Nuruosmaniye gelmeniz veya blr vekil göndl'rmenlz 
caddesi o~man Serefeddin tebliğ makamına kaım olmak üzere Devlet Denizyollari işletme 

apartımanı N. 5 1 ııtın olunur. umum Müdürlüğünden: 
H&stal - -- d b k 1 D • b h • o k 1 İdaremizden tekaüt, dul ve yetim maaşı alıp d:t son defa ekmek karne.-
her gü~~:t r:z~:nll7s zeat:. r. ı ra ım en er !eri verilen aile relslerlnln ikl§er kıt'a fotoğrafiarl.le vermiş olduklan beyan-
~ k b ı d ı 1 namelcrde beslemcğe mecbur olarak gösterdikleri efradı aııesı nüfus hüviyet uıu 8 u e er. e cfon: 22566 Balıklı Bast. Dablllye Mütehassısı ı 42 ,,M t ı lerl 

• Beyo!tlu A~acamll, Sakızağacı, 1 cüzd1:lllarlle blrllkte b!r zarf içinde 13/11 9 a~mına kadar Za ' 
-

0 müdürlilğ{ine tcsllnı etmelerı 11An olunur. 0376) 
ZAYİ - 939 - 040 senesinde Notr Cöplükceşme sokak No. 13, 

Dam de sıon lisesinden aldığım lise Tel: 
42468

• ----• Şose ve Köprüler İst. Mıntaka müdürlüğünden 
bıtlrme ve olgunluk dlplomam Fnkül- . Askeri yolla~ inşaatı ihtiyacı için (9976) Ura muhammen bedelli içl dışı 
te yangınında yanmıştır. Yenllertnı ZAYi - IsUk.1!1 llsesl 10 uncu su~; galvanizli 1.5 - 2 mm. saç kalınlığı.nda ve 50 - 55 Kg. slkletlnde 200 litreUk 
alacağımdıın eskilerinin htuann yok- ~~~:; al~ a.s:ı~~~ybet- dıştan çemberll (116) adet yeni bidon alınması pazarlıkla ek.slltmeye konut-
tur. O tar t .. . n:uştur, 

6231 No. Marl - Oa.brlyel Peçikyan tl.m, Yenlslnl alacağıdan hükmü y<k.- Ek.sııtme 16/11/942 pazartesi günü saat 15.30 da Gala.tada. Karaköy 
tur. ..,,.~~ PerçemJl solcall: Cemaat hanında k!ln Şose ve Köprlller ist. Mıntaka. müdür-

ZAYi - sümerb:ı.nl: Yerli mallar Cevat ~.....,. lilğü eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 
.İstekli fl..nnaların (748 20) Ura muvakkat teminatla beraber kanunun 

ZAYİ - Uzunköprü Mimar Hnyret- tayin ettıtt veslkalıa.n ha.miıen muayyen gün ve eaatte tom.lsyona gelm.eıert. pazarınd.!ın aldığım numarayı zayi 
ettim. Yenlsln! alacağımdan hükmü 
yoktur. 

tin 1lkok\ıl 1939 - 1940 senesi dlplo- Şart.nameSt idaremiz Malzeme müdürlUğünde görüleblllr. 1380) 
mamı zayi etUm. Yenlsini çıka.raca- ---------------------------

Dilzcenln çevrUc köyünden Rundan esklslnln hükmü yoktur. 
Manifaturacı Ali Pak Alt kızı mes'ude Şens&s 

KUŞ TÜYÜNDEN 
Yastık. Yorı:an. Yatak kullanmak hem kesenize ve hem de 

·;:;:::~~·BiR KUSTUYU YASTIK 2 LiRADIR 
Yntnk, yorgnnlan dn pek ucuzdur. Adres: tstanblil Çakmakçılar, San
cln lvacılar sokak. ()mer Rall o!'lıı Kus tnvn Fabrikası. Telefon: 23027. 

Şose ve Köprüler lst. Mıntaka müdürlüğünden 
Askerl yollar !nş:ı.atına lilzumu bulunan (9750) lira muhammen bedelli 

200 !!tre!lk lçl dışı gnlvnnizll l.5 - 2 mm. s:ıç kalınlığında ve 25 - SO Kg, sik
lellnde kendinden çemberli 050) adet yeni bldop alınması p;u-41rlıkla eksilt
meye konulmuştur. 

Eksiltme 16/11/942 pazartesi günti saat 16,30 da Galntada Karaköy Per
çcmıı sokak Cemant hanında klıln Şose \'e Köprüler İst. Mıntnka mUdilrlilğU 
cı·sl!tıne komisyonunda yapılacaktır. 

istekli firmaların (731.25) lira muvakkat tcmlnntıa beraber kanunun 
tayin ettiği vesikaları h:ı.mııen muayyen gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

Şnrtnıır.ıe parasız olarak dairesinden tedarik Cd.ileblllr. (138b 

İstanbul jandarma aatm alma komisyonundanı 
TafsllAtlı evsafı oartnameslnde yazılı btr adet ve 1925 Ura tahmin bedelll 

elektrik motortle akuple edllmlş 22 m.l.llınetre deler makk:ap q!bı. 1,12,942 
salı güntl saat 15 de İstanbul - Tak.shnde jandarma satın alma komisyonu
muzda açık eksiltme ile alınacaktır. Muvakkat teminat 144 Ura 38 kuruştur. 

Şartname her giln komlsyonumınıdan parasız alınır. İsteklllerin ve.'IJ.Jı:a 
ve teminat mektup veya mnkbuzlarlle eksiltme gün vt saatinde komisyonu-
muza. gelmeleri. (1362) 

1 
Afyon Vilayetinden: 

Memleket hastahaneslnln 62441 lira 44 kuruş keş\f bedelli harici sıvnsı 
kapalı zarf usulllc ekslltmeye konulmuştur. 

1 - İhale 25/11/ 942 tarihine müsadlf çarşamba günü saat 15 de hü
kumet binasındaki da!mt encümende yııpılııcaktır. 

2 - Muvakkat teminat 4372 lira 7 kuruştur, 
3 - Keşifname, plan, umumi, hususi, fennt şartname, muka\·ele prole;;l 

vllflyet nafla müdürlü~nde görüleblllr. Veya 312 kuruş bedel mulrnbliınde 
alınır. 

4 - İstekli olanlar bu lşe girmek üzere alacaklan ehliyet ves!knlnrı için 
ihale gününden en az üç gün evvele kadar vllt\yete istida l!e mUracnat!a 
vesika almaları lflzımdır. 

5 - Eksiltmeye lştlrfl.k lçln alınan ehliyet vesikası ve muvnknkt t ~mı
natı hnvı teklif zarflarını yukarda yazılı ihale saatinden bir saat evveline 
kadar encümen telsllğlne vermeleri 11An olunur. dl8!lo 

İnhisarlar U. Miidürlüğünden: 

1 - Şartnamesi mucibince 600 kilo sakız paznrlıkla satın alınncaktır. 
2 - Pazarlık 24/ 11/ 042 tarihine rastlayan salı r;ünU sant 9,30 da Ka

'batnşta levazım şubesindeki nlım komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden alınnblllr. 
4 - Isteklllerln pazarlık için tayin edilen glin ve santte % 15 güvenme 

paralarlle blrlikt~ adı geçen koms1yona gelmeleri 11!n olunur. cl225n 

* Nümune ve §artnames1 mucibince 10,000 adet bira sandığı mü~c:ı.lıhlt 
nam ve hesabına pazarlıkla. mUbayaa edilecektir. 

Pazarlık 17/11/942 salı günü saat 10,30 da İnhisarlar Kabataş merkez 
Satınnlma kom1syonunda yapılacaktır. Talipleı1n aynı gün ve saatle merkez 
komisyonunda hazır bulunm.alan lüzumu 1111.n olunur. 1291> 

Memur imtihanı 
Gümrük ve inhisarlar Vekaletinden: 

1 - Merkez ve ~ gl\mrüklerinde açık 20 lira a.sıt mnaşlı memurluk
lara IJse ve orta mektep mezunları arasından müsabaka lle memur alına
caktır, 

2 - İmtihan 17/11/942 salı günü Ankara, İstanbul, İzmir, İsker.derun, 
Mersin, Edirne, Trabzon, Zonguldak, Kars, Van gümrük müdür ve Baş mü
dUrlükler1nde yapılacaktır. 

3 - Açık ~rlere müsab:ıkadakl muvaffakıyet derecesine göre tayinleri 
yapılır. Ve 11.se mezunlan orta mektep mezunlanna tercih olunur. 

4 - İsteklllerln yukarda yazılı gümrüklerden birine 16/ 11/ 942 pazartesi 
günü akşamına. kadar dilekçe ııe :müracnat ederek şehadetname., nüfus, ' 
fct.oğra.t, iyi hal, askerlik k!ğıtlarlle resml ta.blplerden nlınacıık sa~lık\ ra-
porunu vermelert il!n olunur. (1326) 


