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Bugün tek kaygımız 

vatan müdafaasıdır 
Devlet f abrikalan BU SABAHKİ TELGB.A.FLAB 

lıçilerin yevmiyeleri 
arttırılacak Cumhurrelslmlzin yıllık söylt> gın karşısında, !çerden zayıflamış 

}'ile başlıyan derlenme ve topar- gibi görünen millete «Tehlike!» 
!anma hızıyla uğraştığımız son işareti veriyor. Kararlar tedbir- Ankara 16 - Devlet f abrikalan 
lki hafta içinde dışarda harb ler sertlikler teker teker 'iktisadi ve mileueaelerindek.i i§Çi!erin yev-
11.lanında çok ehemmiyetli deği- veya 1dart, tam adalete' uygun, miy~lerinin arttınlman husu~u?da 
§lmıer oldu. Mısır önlerinde ye- veya mutlak hak düşüncesine ay- tetkıkler yapılmakta ve bazı layıha

Büyük bir deniz muharebesi 
llllen Rommel orduları, büyük kın görülebilir, Fakat buıüann lar hazırlanmaktadır. 
~ayıplara uğrayarak, şimdiye ka- hepsi bir arada tek hedef koli~ Diğer taraf tan, kazançlan fev
(far hiç bir yerde tutunamadan maktadır: Vatan müdafaası... kalade artmış olduğu halde, birçok 
l3ingazi ve Trablusa doğru geri- Bir gün, gerekirse, onun uğruna husuıt fabrika, şirket ve müessese
llyorlar. Bu Mihver bozgunuyla can da vereceğiz. lerin çalıııtırdıklan müstahdemlerin 

Japonlar 1 zırhh, 3 ağır, 2 hafif kruvazör, 
5 muhrip, 8 nakliye gemisi kaybettiler 

beraber, daha beklenmedik bir Bunu blSyle bilmeli, buna inan- üc.~et!.erine zam yapmadıkları görül- Londra 17 (AA.) - Japonlar tırılmıştır. Batırılan gemiler ~unlar- di. Bu, deniz kuvvetlerimiz içiı:ı bi-
Olguyla karşılaştık. Afrikanın malıyız. O zaman, katlandığımız muştur. Devletç~ yapılacak ~cuz gı- Garbi Pasifik'te Salomon adaları dır: rinci sınıf bir zaferdir. 
§imaline, Fas ve Cezayir kıyıla- ve başka milletlere nispetle he- da ve cıya tevzıatından harıç kalan açıklarında büyük bir deniz mağlu- 29 330 ton hacminde Kongo sınıfı [Kongo sınıfı gemilerin evsafı 
rına çıkan Amerika ve İngiliz nüz çok hafif olan sıkıntılar acı bu zümrenin vaziyeti aynca tetkik biyetine uğramışlardır. Perşembe bir zırhlı, 3 ağır, 2 hafif kruvazör, şudur: Hacim 29330 ton, sürat 
Ordulan Tunusa da girmiş bu- gelmez, yarını sarsılmaz bir gü- ~dilmek.te.dir. Bu gibi rvatand~şlarm günü başlıyan muharebe hakkında 5 muhrip, 1 zırhlı, 6 muhrip hasara 28 mil, silahları: 8 tane 35,6 lı'k. l C\ 
lunuvorlar. Almanya ise, gelecek venle bekliyeblliriz ucretlennın arttırılmasını temın hu- dün gece Vaşington'da bir tebliğ uğratılmııı. 4 nakliye gemisi de ka- tane 15,2 Jik, 8 tane 12, 7 lik top, 
\ehllkelerl önlemek için Fransa- · susunda kanuni müeyyideler kon- ı:ıeııredilmiştir. Tebliğde deniliyor .raya oturmağa mecbur olmuştur. müteııddit uçak savar topu.) 
dan Akdenize indi. Avrupada, Necmeddin Sadak ması dü§ünülmelctedir. k.i: Amerikanın kayıpları şunlardır: Yeni Gine' de bitaraf memleketlerde de yeni 2 h f.f k .. 6 h · D Guadalcanal adasındaki Ameri- a 1 ·ruvazor, mu rıp. onan-
bir korku ve telaş başgösterdl. M d. 1 f. 1 k ma kumandanı Amiral Ninitz dün Lo dr 1 7 (A A } '-' • G' 

t t kan mevzilerine hücum eden büyük n a · · - ·
1 cnı ı-

Bütün dikkatimizi içerdeki iş- u e ı ıa e pe mez . .. .. .. .. v gece şu sözleri söylemiştir: cDüt- ne adasında Avustralya ve Ameri-
lerimiz üzerine biriktirdiğimiz Japon fılosu .?ldu.~ucu kayıplara ug- mana şiddetli bir darbe indirildi. kan kuvvetleri Bunıı. limanı..'"la doğ-
sıralara rasladıklan için bu dış ramıştır. 3 gun suren muharebeden Nakliye kuvveti hemen tamamen ru 2 koldan ilerliyorlar. Japonlar 
llleseleleri düşünüp konuşmaya temı•n edı•Jecek ~.onra Japonların biris~ zırhlı olmak limha edildi. Harb gemileri tahrip. kaçmaktadır. General Mac Art'hur 
'Vakit kalmadı. uzere l 1 harb, 8 naklıye gemisi ba- yahut çekilip gitmeğe mecbur edil- harekatı bizzat idare ediyor. 

Gerçekte, milli hayata düzen 
'Vermek kararımızla, harbin yeni 
gldis şekli arasında ilişkinlik yok 
değildir. Dışaıısı gittikçe kaıış
tığı, yangın boyuna genişlediği 
içindir ki içerde gevşeyip çözül
ıne arnmetıerine hükt1met şid-

Kuru üzümden glikoz çıkarılması 
için de çalışmalara devam ediliyor 

detle karşı koymak zorunda kal- Şekerin fiııti dünden itibaren pe- ,.------------.. 
dı. Harbin, Türkfyeye hiç bir za- rakende kristalize 507 küp 530 ku- Perakende 
?nan şimdiki kadar yakınlaşma- ruı olarak tesbit edilmiş, ıeker bu 
dığını Millet Meclisindeki nut- fiatlerle satılmağa başlanmıştır. Ka

Papalığa 
hücum 

Bir İtalyan gazetesi 
şiddetli bir makale 

neşretti 
kunda söyleyen Milli Şefin, on rarlqtınlan fiat hakikaten çok yük- şeker f ı•atı• 
gün geçmeden bu derece hak sektir, Hükumet de bunu biliyor. Roma 17 (A.A.) Regima 
kazanacağını kimse kestirme- Buna rağmen şekere bu derece ağır • Fachista gazetesi Papalık nley-
?llişti. fiat koyması şu sebeplerden ileri T hinde şiddetli bir makala yazmış-

1 SIRENA YKA'.DA MÜTTEFiKLER 
DURMADAN iLERLiYORLAR 

Tunus'ta ilk çarpışma oldu, 
kuvvetlere Almanya buradaki 

bir kumandan gönderdi 
İçerde zayıf olmanın, dışardan gelmektedir: oz şeker 507, kesme ıtır. Gazete diyor ki: Hiç kimse 

gelecek salgına kapı açtığ'ıru bilen Geçen sene oeker mahsulü 85 - şeker 530 kuruıa inkft.r edemez ki İtalyanın b~lıca Londra 17 CA.AJ - sırenayka'da ta ilk çarpışma olmuştur. Pazar gi1.. 
'Ve dışarda tehlikenin büyüdüğü- 90 bin ton jken bu sene ancak 50 satılacak 1 düşmanlan Vatikan'da toplan· Rommel kuvvetleri kaçmakta. devam nü öğleden sonra motosikletlilerden 
tıii gören hükt1met, İnönü'nün biın tonu bulmuıtur. Geçen ıenc --•-- mıştır. Düşman Vatikan vasıta- ediyor. Uzun menzllll avcı tayyare- ve zırhlı kuvvetlerden mürekkep bir 
1saretne, mllli müdafaa tedbirleri 100 - 11 O bin ton şeket snıfedilmiş, sile İtalyanın vaziyeti hakkmda ıcrlm1z Agedabla. ve ElageylA. cıva.- Almnn keşif kolu bir Fransız tnbu-
almaktadır. Zira, fiatlerl düşür- dahili istihsalin üst tarafı hariçten Vilayet tebliği: 16/ t 1 /942 çok iyi malfunat alabilir. Papalı- rında mlhvcr nakliye vasıtala.nmı runun ateşlle ger! ~ekllmege mecbur 
?llek, vurgttnculnrln uğraşmak, getirtilmişti. Bu sene, bu güne ka- tarihinden itibaren İstan'bulda ğın gazetesi olan Observatre Ro- hücum etmiştir. EI!geyıa, Slrenal.ka edilmiştir. 
Yahut ~lrinç, Y8;~ da~~~ak, Var- darki tempoya göre, ıckcr aarfiyatı- kesme (küp) ıekerin peraken- mano bitaraflığa riayet etme- üe Tmblus nrasındndır. Tunus'taki Mihver 
lık ver~si koymak ... butun bu çe- nan 120 - 125 bin ton olması lanm- de kilosunun 530 ve toz (kris- mektedir. Polonya dt\vası ba,. Martuba. büyük hava. meydanının k tl . ku d l .., . 
şftli tedbirlerin tek vargısı, doğru- dır. Hariçten oeker getirtmek imka- tal) şekerin perakende kilo- his mevzuu olunca bu gazete sel- mütteflk.lerln eline geçınesı ço'k mü.. uvve erı man an ıgı 
dan doğruya veya dolayıslle millt nı bulunamamıştır. İstihsal edilen sunun ise 507 lı:uruştan satılaca- ler gibi göz yaşlan akıtml§tı. hımdlr. Burı:ısı Şimali Afrlkıl'nın eni Londm 17 CA.A,) - Almanya, gc.. 
nıüdafaayı kuvvetlendirm.. ektir. 50 bin ton •ekerin 20 milyonu sar- ğı D. a_imi encümenin t 6/11 /942 Şimdi Cenova'da kUiselerln tah- mükemrlıel hava meydanlanndanı ncral Nehring'i Tunus'tıı.ki mihver 
B d h bl ldı nl y hl k "k . d d ribi karşısında bir kelime sarfet- biridir. Burasının müttefiklere te- kuvvetlerine ba~uınruıdan tO.y!n ct-

u. zaman .. a ar n a gı ye fcdilmiş, elde Mcak 30 milyon kilo tarı -~ aran ı tızasın an ır. mi or Bu alruz bltar flık d ğil mini Rommel'in kaçan ordusunun :m!ştlr. Şlmwi Afrflr:;ı'dakl mlhvıe:r 
Şeki~lere gore vatan sınırlannda- şeker kalmıştır. Eski fiatle satış de- Teblig olunur. açıtç~ d"" Y anl bl u:U e • tn.klbeden b~ka. Slrenayka Ue Girit mütareke kom1syonlan Azalanndnn 
kl sıperlerle ordularrn ve silah- vam etseydi ıekerin az olduğunu L..,. ____________ JJ · T uşm a , r r. . nrasında. Bomba geçltil denilen de- 250 Alman ve İt.n.lyan esir edilmiştir. 
lann milli müdafaa bakımından bilenlerin y~pacnklan hücumla bu aylor Vatlkan 1 ziyaret ettik-' nlz yolunu müttefik nvcılarının kon- Alman askeri sözcüsü geııeraı Dlt-
değe~i ne kadar büyükse,y mem- ~ekerin iki hafta içinde tükenmesi Mevcut 30 bin ton şekerden 3 bin bten bsonra İtalyan şehirlerinin troluna tabi bırakmaktadır. Bundan mar rndyod:ı. dün geceki lcmallnde 
leketın ir yapısındaki saglamlı b kk k b kl 1 om ardımanı bu zatın telkini "ık.an nı6.nn ııudur: Şarki Akdenlzin ne Llbv. a'dan, ne de Şımnll Alrlka'-

.-< - mu a a tı. tonu ugün a a ge miyen ihtimal.. il " ... ğın, geçım kolavlığının yahut • . . 1 . . ki kt B 1 .1_ e yapılmıştır. Endişelerimiz hak- büyük bir kısnunda. !ilmdl nvcılar dan bo.hsetm~Ur. 
alıı·k a·· k"" r·;;ı;; .. f ·a Hükumet bu şekerı vesika ıle da- et ıçın sa anaca ır. u ve mı lıdır. Zira Vatikan Romanın tam himayesinde sefer yapılab1llr, Mnl- Londra 17 (A,A.) - Sekizinci ordrı. 

mihver kuvvetıerfnl tnklbe devam 
ediyor. DiCer taraftan İngiliz kıta.ln
rı Tunus·a yaklaşıyorlar. Tmb1us'ta 
GO bin kadar mihver kuvveti vardır, 
Alınanlnnn nezareti altında. Kors1-
kn, Slçllyıı. ve Sardenya'da acele ı.s. 

tlhkClmlar yapılıyor. Slçllyn. ve Snr
denya•ya çok miktarda Alman uçağı 
geJıntştır. Bunlar Rusya'da.n geri 
nlı~Iardır. 

.. a .1 uş udn U5unun. ay a ve g"'ıtmagı- du"'•u"nmu'"•tu""r Fakat 30 mı')- yon 600 bin memur ve sabit gelir- .. b ğindedi rll <-arar an o erece tcsırlidir y ,, • l' .1 k "kt . d' 'ld'k go e r ve burada düşman- ta.'ya daha kolar malzeme gönde e-
. · yon kilo ıeker bu suretle tevzi edil- ıye verı ece mı ar ın ırı 1 ten lar toplanmıştır. Geçen harbde b111r, 

Cephe ıle gerlsinl hiç ayırd h ··r b'" .. · · s ra geriye 25 ·ı ,_., ,_ d Pap b ı T 't b 0 

et ddt 1 kl . . se, er nu usa utun aene ıçın an.. on mı yon ~· o ~a ar .. a on eş ncl Benolt bütün unus a ır çarpııma 
nıeven, mn varı ar gıbı k 2 k'l d'" B 'k' k"I k · k ı ktı Pa f' t' · 1 d sil l'Uh ·k kl d ca ı o uşer. u ı ı ı o şe erı a aca r. ncar ıa ının arttın - uşman memleketler mümes - Londra 17 <A.A.> - Dün gece Fas 

Dii k" ayndaibiannak dayanahn bdbu büyük bir ekseriyet son kararlaştırı- ma11 üzerine ıekerin maliyet fiati lerile teması kesmişti. radyosu ta.rafından neşredilen bir 
"'"'n u « ne a ar» ar e ı f" k "k k b' ·ı 1 5 ı· b 1 Ş k "k Ordulann kru ti d b"tü" an ıatten ço yu se ır para ı e, , ırayı u muıtur. e er fabrı a- tebliğe göre Brita.nya kıtalannın ön-

vve yanın a u n ı· k"I t O 15 l' k d 5 ı· 1 - ·· h"'k. 9' ··1e i T · kuıd ,.. t ?nemleket maklnesi•nin iyi i le- m~e a ı osu - ıraya sataca , a ı~aya sntı ac~gına gore, u u- 1 cu r unus un ş:ı.r a. uzam 
nıesi, ne ticarette, ne poutikida m~lyonlarca kazanç. ounun bunun mete kıloda 3,5 lıra kalacaktır. Bu İzmir kütüphanesi _ süratıe llerllyorlar. Hava. muhnrebe-

hiç bir hırsın ve menfaatin bu e~nde ... kalacakh. Hu'kOm{·~ yar~ı7 ~uretle bugünkü •toktan 100 milyon Bandırma kütüphanesi! ~°:~~e 1942u;~h;:~ı:ı:~~~::müş, 
Zorluklardan istifadeye kalkış- e ecegı me~~r ve .. ın 1 

•• ge r 1 ~raya yakın bir gelir temin edilecek- • Bnşka. bir tebll~de birinci Bntnn-
nıaması mllletin sabrını ve ta- 1,600,000 .kıııd?n ~ute?akısı. ara- tır. Bu para devlet bütçesine konup 
k t ' ~unda şeken taksım ıçın hır şekıl bu- f d"I . Yazan· DOKTOR AD""'iAN yo. ordusunun seyyar Amerlka.n cüz-

a ını sarsmaması şarttır. Baş-
1 

d - d . t"hl.kl kı k sar e ı mıyecelc, Merkez bıınkasına · lerlle kuvvetıendlrfldlği. küçük Fran-
ka zamanlarda hiç bir hükfıme- k~lda 1~k knf. 1

; ~ a .. anca •• oe- yatırılacaktır. Yannkl (AKŞA sız nskeri cüzlerinin Cezayir ve Tu-
tln aldırış etmiyeceği hareketler, .1 e yu se ın oymagı en muna- L l\'I) da okuyunuz nus'to. Amerlkalılarlo. lşblrll~ ~np-
bugün, bundan dolayı ağır suç sıp yol bulmuıtur. (Devamı sahife 2 aütun 4 de) - J ı mnkta olduk.len blldlrlllyor. Tunus'-

4 mühim kararname 
S'ayılıyor, hürriyet ve adalet an- ""

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

lnmı valnız bir taraflı oluyor. 
Bütün dünya gibi biz de övle 

zamanlar yasıyoruz ki ölüm dirim 
boğuşrnnsında yann sağ kalmak 
kaygısı iclnde, blr vata·na bağlı 
olup da ahvalin ağırlığını duvmı
Yacak, herhangi bir şekilde feda
kftrlığa katlarunıyacak tek kişi 
b~lunmamak gerektir. En büyü
ğunden en küçüğüne, en zengi
ninden en yoksuluna kadar, her 
fşde ve her yerde. bugünkü görül
nıemiş harbin bütün vatandaşlara 
Yüklecllğl ve belki daha da yük
leyeceğ'i ödevler var. Herkes daha 
Çok çalışacak, daha çok verecek 
daha az yiyecektir. İşi, yeri, kud~ 
reti ne olur.sa olsun, kendine dü
§en özveri payından sıynlmak 
benclliğine dilse:nler, sızlanıp söy
lenenler büyük davaya hiyanet 
edenlerdir. 
. Demek istiyoruz ki şeker fiat~ :en Varlık vergisine, bulgur dağı-
ıınından gen~ politika hürriye

~lne kadar herşey, başka zaman-
arda şu bu görüşe, öteki beriki 
nı1 ezhebe göre münakaşa edilmesi 
0 agan, ayn ayn işlerdir. Fakat 
~Ugü·n bunlan türlü iktisat pren-

Plcrine, bir takım hak ve adalet 
~layıslanna göre ölçerek hüküm 

ermek en büvük yanlış olur. Hü
~il.nıet iktisadi kanunlara uvgun, 

11
'.'tkc><.:in ho<.:urın P.idccek. kimc:e
ı·n kevfini 1v,7mıyacak kararlar 

aranuyor, gittikçe yaklaşan saı-

Taş kömürlerinin tonu 21 liraya çıkti, binalarin 
lsıtılmaıı için verilen kok ve taı kömürlerinin -

fiatinde değiıiklik yoktur 

,\nkara 16 - Bugünkü Res:mt 01ı.
zetede dört mühim kararname çık
mıştır, 

Blrlncı karar, pancar flatıerine ki
loda. 2 kur~ zam yapılmıı..sı. üzerine 
müstahsile prim olarak beher yüz 
kllo pancar için 1 kilo şeker verllmt
&lne dairdir. , 

İkinci karar, ucuz şeker tevziatın
dan istifade edecekler hak.kında. olup, 
şekerin vnayetıere tevzi şekil teSbit 
edilmektedir. Bu karam göre ~er, 
valiler tarafından tAyln olunacak 
ba.yiler vnsıtaslle dağıtılacak ve res
mi dalrelcrln mutemetlerlnden bor
drolar alınacaktır. 

tiçüncü kararname, her türlü sanat 
ve ticaret erbabını nlAk.adnr etmek
tedir, 

Knrarnameyç göre, sanalkll.rla.r ve 
tüccarlar faallyet sabalan hnrlcln
dekl maddeleri ticaret maksadlle 
stok yapamıyacnkladır. Bu knrama.
mcnln neşri tarihine kadar gerek 
faaliyet sahnları haricinde kalan 
maddelerden stok yapmış olan sa.nnt 
ve Uca.ret erb:ıbı, gerek tüccar ol
madıklan halde ilce.rei ;ıp.aksadlle 

her hangi blr maddeyi stok ynpmlf 
olanlar bugünden (dünden) itibaren 
bir ay içinde stoklarını tasfiye etme
dikleri takdirde bu bir aylık müd
detin hitamını taklbeden Uç gün 
içinde malın nevin!, mlktannı, ma
liyet fiatlnl ve bulundulu yeri gös
teren blr beyanname He ellertndekl 
stoklan blldtnnete mecbur olncıı.klnr
dır, Bu mallara elkoyup değer fi.. 
atıe satın alm.ap Ticaret Vek.Aletl 
mezundur, 

Dördüncü kararname, kömür flnt
Ierinin tesbl.U hakkındadır, Buna. 
göre, vasati kompozisyon ~ kömü
rünün beher tonu 21 liradır. Muhte
lif nevi taş kömfirlerlnln ve kokların 
flatlert bu esas üzerinden İktisat ve. 
kftletince tayin olunnca.ktlr, Resmt 
ve hususi blnalann ısıtılması, daire 
ve meskenlerin sıcak su Uıtiyaçlan 
1ç1n kullanılmıı.k üzere sntılan kok 
ve taş kömürlerin bugünkü flatlerl 
30/ 4/943 tarihine kadar devum ede
cektir. 
Havagazı ve elektrik primleri, bu 

karann neşrini taklbcdcn mutat sa.
yışlardan sonraki .sarfiyat lçln tat
bik edllmlyecekt.lr. 

- Evvelce neden §U mübarekleri hem tutar, hem denize ntarmışİz 
bllmem? ... Galiba gıda bolluğundan ... 

- Jiayu, idrak azlığındanl ••• 

Berlin 17 (A,A.) - Slren:ıl:kada 

mihver km'Vctlerl İngllizlerıe tcmnsı 
kesm~t1r. Şlmdl Sırt çoltinfin b:ı
§llldıı bulunan Elô.geylfı.'yn çek1llyor. 
Jar. 

Romınel nerede? 
Stockholnı 16 (A.A.) - Alınan kon. 

trolil altında. bulunan S1::ıııdlnav 

Telgraf ajansı. cuma günü Rommel'in 
Tobruk batısınd:ıkl knrargtlhuın kn
dar sokulnn İngiliz to.nklJn, kendlsl
nt az kalsın esir edcccklerlnl bUdl
ı1yor. Ajans, mareş:ılin glylnmcğe 

vakit bulmadan kaçtı~nı llil.ve Cdl
;yor. 

Londra 16 (A,A.) - Alınan ı.udu
dunda bulunan Reut"r ajaru:ının 
hususi muhabiri blld1rlyor: El'me ge. 
çen esaslı blr ha.bere göre, Rommel, 
MUnlh'te bulwmınktadır. Burada 
Hitler, Hinımler ve daha ba.şk:ı klm
ı;elcrlc yaptığı mühim görüşmeleri so.. 
na erdirmek üzered.lr, Mısır"da or
dusunun uğradığı mıığlüb1yetın, yük
sek Alman mnhfillerlnde husule ge
Urd1ğ1 gergin hoşnutsuzluktan dolayı 
Rommel'in mevklinin sn.rsılmnk üze
re oldtığu söylenmektedir~. 

Meclis dün toplandı 
Ankara 16 (A. A.} - Büyük 

Millet Meclisi bugün Dr. Mazhar 
Germen"in reisliğinde toplanmıştır. 
Ru:nnmede bulunan Meclisin 1942 
yılı nis3'1. mayıs nylnn hesnbına nit 
mürakiplik raporunun okunmasını 
müteakip göri\şülecek ba!'lka madde 
bulunmadığı cihetle çarşnmba günil 
toplanm~k üzere içtimaa son vermiş
tir. 

Sivrihisar' da kar 
Sivrihisar 1 6 - Dün geceden

beri buraya kar yağmaktadır. Şehir 
bembeyaz kara bürüıımLiftıir. 

• 



• 

sanıre 2 AS!ŞAM 

Mahkemelerae: 

Edebiyat Memura hakaret 
B Jr ştirlıı, bir şarkının neden hoşumusa ffttJğtnf, ona ne- E 

den tutuluverdJğfmizl a.nlatnuık, hatta anlamak hemen nver bir ay hapis cezasına, 30 
hemen imkilnsızdır. Bir s&L parçasındaki gtızelllğt anlatmaya lira da para cezası Ödemeğe 
çalışan münekkit bize bir taknn clelliler gösterdiği ıı:aman altlı· rı 
mız yatar gibi olur ama bu hakikatte münekkidin bizi aldatma- m ahkam o 1 d u ( 
ya rnuvaffnk oJmnsından ibarettir. Yoksa sahiden o hOfUDlum 1 

--- - .:. -- --

17 Teşrinisani 1942 

Bizerte yakınında 
muharebe başladı 

giden parçaıun sırrı çöziilmUş, mesele lıalledJlmlş değildir. ~ 
Hoşumuza giden şiir veya prkının bizde bir talam hAtıra. Enver, memura hakaret suçun- - Ne münasebet, bay reis?.. Sekizinci ordu Libya' da süratle 

lnr uynndırması çoğu zaman onlan se\"lllemlzhı, beğenmeınlzbı dan mahkemeye verilm~. Kılığı Bunda hakaret olacak ne var?· 
ebebl olarak gösterilir. Eğer bir ölçülil sliztln anlattığı hnl bt- kıyafeti dUzgün, hareketlen, ~Ik Biz arkadaşlar arasında hep böy- ' ilerliyor Mihver kuvvetlerı· çekı·ıı·yor 

sim yaşnnnuş bir fiııımıza uygun düşerse onu beğenlnnlşfz. Bu bakışta insana, aA1r b~lı, nazık, le konuşuruz. Birlblıimtze bun- ' } 
da tamamen doğru değildir. terbiyeli bir genç hissi veriyor. dan daha ağır oeyler söyleriz. Ağ- C:--ı· Afrikada . . ) 

Blr kaç sene e\'Vel tamdıCını ynşlıca bir zat şiir hakkında Fakat ~9_ yüzü hiç de göründüğü zıınız alışmıştır. Şimdiye kadar .,..UUQ>ı ı f:iklerln eline eeçerse buradan \ 
'6yle esaslı fikirlere sahip değJldl. Fnlmt alaturka ı,arkılan sever gibi değil. Yanındakilerle konuş- nkadaşlar arasında böyle sözler ttal,rara ~olııyca darbeler lndir-

onlann musikisinden ziyade sözlerine bayılır asöyliyen ne ~cl masına kulak misafiri olunca yüzünden blr1b1rim1ze hfç darıl- Tunu.ta Frantı111İn büyGk }!tr ... • k4\1ul olaenktır. Burası ge-
söylemfş > diye onlnn duyarak tekrarlardı. Dar bir mulıJtte bera. İnsan hayal kınklığına uğruyor. madık. Tramvayda. c1a ağız alış- deniz üs.U olan Bizerte Umw 1ecekteld ha;e~etler için bir ııç-
b_cr g~en ay.ıardan ~onra onun en sevdiği iki şarlayı belle~- üzeri yaldızlanmış blr paslı te- kıuılığı ile memura böyle bir kaç yalnnlannda muharebe baıla• rama mevklıdır.~ 
tını. Birl «Yıne bugun ada sensiz. .• » diye b~Iıyan şarkı öteki nekeden farksız. Ağzını yaya ya- IAf söylemişim Ne çıkar bundan? DUfbr. Şimdilik iki tarafın pir LıôyadakJ hnıekl'ıta gelince, 
cıBiz Heybelide her g~ce mehtaba çıkardık ••. » §arlasıydı. 'Fırsat ya boğRz hınltılarile konuştuğu Eğer tramvaya atladım dl yen tarlan kaııılaımaktadır. fakat •ekizfncl ordu dün Martuba ha-
çıkınca hep bunları ister ve hafif hafif söylerken onun, gençli- çirktn arga dili, layafetlne de, mutlaka ceza almak istiyorsa çok ! uıl kuvvetler ara.ında büyUk ıva meydanını J§ial etmi,tir. Mar-
ğinde mutlaka adalardan birinde, belki de Reybelladada ııaZtn tipine de aykın kaçıyor. şükür ceblmlzde blr lira ve;ecek muharebenin ıyakın olduAıına tuba, Timimi'nin 25 mil garbın-
bir macerası oldu~runa inanmıştım. İşin gWl tarafı yoktu. Çün- Asliye ikinci ceza mahkeme- kadar para bulunur. Vereyim ce- fÜphcı yoktur. Bizerte çok mü• da, Demenin cenubunda çok 
kü bu şarkılnr ne zaman söylense kederlenfycr, sesi titriyor, Ade- s:lnde muhakeme edildi. DA.vacı zasını da iş bitsin. ortada hnka- r hlrn bir limandır. BuaUn Adeta miihim bir mevkidir. Burıııi Mih-
tn nğlnmakh oluyordu. polis memuru hMiscyt anlattı: retuk birşey yok. ~ Akdenizin kilidi gibidir. Miltto-o verin mühim bir tayyare üssü 

Tihayet bir gün, yine bu şarlnlnr söylenip bittiği blr sırada - Tramvaylar yürürken in- Muhakeme bitti. Enverln me- (1 fiklcrin burasını ele i'eçirmck, idi. İngiliz kuvvetleri ileri hare-
onu m zayıf anında yakalıyacnğundnn emin olarak, mevcudiye- rnek ve btnmek yasak olduğ\ı mura hakaret ettiği kC'ndl itirafı Mitiverin do ellerindo tutmak ketlne devanı etmektedir. Nev-
tinden şiiphe etmediğim bu esld macerayı deşmek için: malfun ... Bu suçu işleyenleıi ya- ve şahitlerin 1fadelerile de sabit lçin çalışacaklanna ıliphe yok- york'tan gelen bir telgrafta her 

- Bu şarkılar size pek dokunuyor, dedim, her halde IJey- kalayıp para cezası almak üzere olduğundan bir ay hapsine ve tur. eaat Bingaziye yaklaımalan bek-
belide geçmi pek tatlı habrnlannız vnr. Yoksa bir aşk hlkA- karakola teslim etmek vazl!eslle otuz llra para cezası ödemesine Dün gelen haberlere göre lendiği bildiriliyor. 
yesi mi? tramvay caddeS!nde dolaşıyor- karar verildi. Arkadaşlarının ara- Mihver :hava ve deniz yollarilo Son haberlere gfüe, lngiltere-

0 aklımdan neler geçtiğine şaşan bir bakışla: dum. Bu delikanlı, hızla geçen sında edindiği ağız alışkanlı~ın buraya 1 O bin klıilik bir kuvvet den Şimali Afrikaya gemilerle 
- Hnyır. dedi, ben ömriimde hiç Heybeliye gitmiş de2illm. tramvaya koştu ve basamağa cezasını da bu suretle gördü. göndermiştir. Bunu kuvvetlen• asker getirilmi§ ve kafile hiçbir 

lfatta öteki adalan da görmedim. Halbuki kırk senedir de fStaıı. atladı. Derhal düdük çalıp tram- dirmek için devamlı surette ça• gemi kaybebnemi~tir. Bu kuv-
bulda oturuyorum. Tuhaf değil ml?n vayı durdurdum, kendisine, M t d•} f• t} k lışmaktadır. Bu yüzden muha· vetler <le Tunus'a doğru gönde-

Sonral i konuşmalanmmln onun bu ıarkılan neden sevdi- tramvaydnn lnJp benimle bera- U e 1 la e pe .. rebenin çok ılddetli olacnğı an· rilmektedir. 
ğini bilmediği anlnşıldı. ber karakola gelmesini söyledim: • d J k l111ılmaktadır. 

Bana öyle geliyor ld bir şiirin, bir şarlanın, hattA bir rengin uYilrüyerek gidecek değlllm yal mez temin e İ ece 1 

Dün Londra radyosu ,Sizerte Doğu cephesindeı 
bıs:ım neden sarilı~ı n anlatmaya kalkmak mutlaka hata Ue ne- Paramla tramvaya biniyorum. (Baş tarafı 1 lnd sahifede) hakkında demi§tlr klı cBizerte 
tlcelenecek bir teşcbbiise girişmek oluyor. Sen ne kanşıyorsun?ı> diye beni El" . d k" .. ela geçirilmedikc;cı Şlmalt Afrika 

Şevket Rado itti Tramvay durmadan binmek 1.mız e ~ ıekerc kon~lan yuk- işi yarım olur. Rommel, icabında 
-=========================== a...:ak olduğunu atladığı için blr sek fı~t Uzerıne şeke~ ·~~fıyatı rıza- kuvvetlerini bu yol ile çekmek, 

ı 1 1 1 1 Yll ' 1 JA- lırsa fıatler tedricen ındmlerek nor- 1talya da vaziyetinden emin ol· 
geldlğint söyllyerek tekrar kara- ma e og~~ yn a§ı a~ tır.. ıger mak için burnsını elde bulun• 
kola davet ettlm. Bu defa da: tar~ftan hukumet bugUn içın şeker durmak istiyor. Bizerte müttc-

Do~u cephcııkıde kıı yUzün-
<len harb harekiih ynva~lamıştır. 

Mamafih Stalingrad' da ve Kaf
lmsyada Tuapse bölgesinde çar
pışmalar olmaktadır. Durumda 
esaslı değiıiklik yoktur. ŞiMAL AFR KA'OA YEN 8 R ra para cezası vermes cuım- 1 d .. ki 1 k D"" 

Sen Id ı d beni k 
getırtmek Jmkô.nını bulmnmak:la be- ~ _ ı} s 7 a m o uyorsun n a- b b . I d m1 1 ~t::="' • • ·- !m• 

FRANSIZ HOKOMETI KURULDU 
rakola ötilril orsun? Tramvay. ra er u 1§ e eva ı ~urette m°'gu 

~:~:~~~~ P;::s:eı~g; ~d~a·~ı~~ek~~:~.Y:rı~a~:~çt:~n~e\~:t~;; Zelzele Mareşal Petain 
benli dl b 

~ ğ hak ın ın ec tır. 
» ye a6~rma a ve a- H"kh k l ka li 

ret etmeğe b ladı. Küfretti ba- . u ~met, oe. e.: az ığına . r~ı e -
aş ğ mızdekı kuru Uzumden fstıfade et-

na. Orada bulunan dJ er yolcu- m ... d'" ünü . Eld 60 70 ·ı 
lar da duydular. Vazife başında egı . U§ }or. e. .. - mı -

Evvelki gün ve dün 
aaraınblar oldu 

Amiral Darlan aleyhinde 
bir mesaj neşretti Bazı Fransız ricali Fransa'dan 

Şimali Afrika'ya gitti tahkJr edildim. D~vacıyım. yon k!lo kadar. ~~ru Uzu~ vardır. 
Cczayırde yaş Uzumdcn glıkoz çıka- ~·----

Enver hakareti inkA.r etti: rılıyor. Bunun kuru Uzlimden çıka- İstanbul 16 CA.A,) - Kandllll ra- Vichy 16 CA.A.) - İstihbarat Ne. 
_ Bay h~I Bu adam du- nlmaııı yollan arll§tınlmaktadır. He- aathaneslnden blldlrl~lr: Dün zaretln1n tebllğl: Fa.<ı rndyoou nml• 

Londra 16 - Amlra.l Darlan me ncşretmışUr. Bu beyannamede rup dururken beni tramvayda'n nüz bu hususta müspet menfi bir akşam yaz ıaatlle bh1 19 u 10 dakL- ral Darlanm hnklkl bir isyana tcş.. 
Afrllm'da bir Frnnsız hükfımetl kur- denlllyor tı • k 1 ' ka llB saniye, d1Rert 20 yt ı dakika ın vtk mahlyetlnde olan beyannamesi• 
muştur. Bu hük1lmet, mihvere kaı:fı •Tek bir ·dfişma.mmız vardr, 0 da :~rm~fe kaçı~ Be~ı:e inme ~r köy e~ek kdbJI değildir. Mama- saniye, diğer bir Qçüncüsll de 20 yl ni neşretmiştir. Bu vesikayı okur 
tam bir askeri yardımda bulunmayı memlekctımızı t.şgal eden ve ve.tan- e m. suçum . uru Uzü~ en glikoz yapmnk ~8 dakika 24 saniye geçe tıo yer dep- okumaz Fransa mareşali ve devlet şe.. 
tanhhllt etml§Ur. dqlnnmızı esir menzlleslne indiren yoktu. Tramvaya atlamak suç kabıl olmasa bıle, çok miktarda pek- remı kaydedllml:tlr. ıı bütün ana.vatan ve imparatorluk 
Fransız ricalinden eski Başvekil d~andır. Hedef.lmU evvela. Afrika'- olsa herg(ln ~a kadar kara- mez çıkarmak ve bunu mutedil fi- Bunlardan blrlncW ve tıçüncttsU Fransızlnnna 8.§nğıdnkl mesajı gön-

FlandJn ne Peucheu şımaıı Afrlka'ya dan, sonra Fransadan d~manı kov- kollar dolar. Ben İstanbul kaldı- atle ıatmak JmkAnı vardır. Hüku- gayet baf1fıtr. İkincisi de oldukça derm1ştlr: 
gltml.şleııdlr. Frnnsı71 pruietelertne makt.ır.• nını çiğnemişim. Tramvaya ln- met bunu temin edecektir. oiddetlldlr. Her Uçün1ln de merkez Amiral Darlan neşrcttlğl beyanna" 
göre general Weygand'ın tevkltl hn- F 'd .h . I ·ı~ L' mes:ln1, bilmesini blllrlm. En Görülüyor ki, hükömet bir mec- tıssil İstanbuldnn 265 kllomct.re uzak- mede Fransız mJlletlne sa.mim! dü
bcı1 doğru değildir. as a _ ı tıya! ar ~ı an hızlı giden tramvaya blle pire buriyet ka§ısındn ıekere çok yükıek lıkt& tahmin tdllmcktedlr. ffinceml blldlrme-k 1mkft.nından mnh· 

albna çagrıldı gibi atlayıp hem inerim, hem bi- Hat koymuıtur. Aynı zamanda şelccr İstanbul 16 <A.AJ - Kandilli ra- rum bulunduAumu tddlaya cesaret 
Amiral Darlan'ın 

beyannamesi 
Londra llJ <AA > _ Fas radyomı nerim. Düşersem yaralanacak ben getirbnek f\•eya şekerin yerine kona- aathaneslnden blldlrillyor: Bugün ederek ben1m nıımıma hareket cttı.. 

tarafından buglliı • neşreclllen bir be- değU miyim? işte, düşmeden cak maddeler bulmak için çnlıımak- msmogratıar tekrar 1k1 zelzele daha ğlnl blldlrfyor. Ben rorda. kalınca 
• yanname, blltiln l.htlyatlnn mümkün tramvaya blndlm. Ne dtye beni tadır. Vate:tdaılann, dünyanın her kaydetmi~tlr, boyun eğecek tıynette lblr adam de-

Ankarıı 16 (Radyo gazetesi) indi k ımı ? K dlsine ta f d 1 1 Blrlnclsl yaz aaaUle saat 14 ü 14 r:ııım. Bun\lll akslnl telmlh etmek 
Amiral Darlan, Fas radyosundaki be- olduA'U kadll?' çabuk müracaata ça- rme yormuş en rn ın a mi yon arca insanların da- dakika, tklncl.st saat 14 t\ 19 dnldka bana hakn.ret etmektir. AfrJka ta-
ynnnrunestnde şunları söylemiştir: ~aktadır. Fransız kuvvetlen ıçtn hakaret de etmedim. lıa ağır mahrumiyetlere maruz kal- 00 sanlye geçe olmtı§tur. arruzn uğradığı zn.man bana emanet 

•Resmen beyan ederim ki, mııreşal 42 yaşına kadar gönüllü kabul edlle- Sahltler dinlendi. Onlar da dığı ıu r.amanlnrda hu durumu ve- Blrlnclsl hnflf geçmiş ıs de 1k1nclsi edilmiş olan Fransız MklmlyeUni 
Petatn Fransız mllletlne hnk1kl dil- cektır. maznunun tramvayda polis me- rilcn karan hakkile takdir edec~ldc- biraz kuvvetllcedlr. Merkez üssü İs- müdafaa etmek vazifesini amlr:ıl 
ffincelerlnt bildirecek vaziyette de- De Gaulle Afrika'daki muruna küfür ettiğini slSylediicr rine ve hüktimetin çalı~malanna yar- sanbuldan 243 kUomctre rue.safcde Darla.na tevdJ etmiştim Daha 1lk 
ğlldlr. Ma:-eşal, o sontcşrlnde Şlmnli •• •• l . f k ve hfildmln suali üzerine, Enve- dım edeceklerine şüphemiz yoktur. olduğu tahmin edilmektedir. çarpışmada ilmlrnl müstevll lle te-
Fransız Afrikasında bulunuşumdnn goruıme e~e ış ıra rin memura karşı söylediği haka- lk . d" d mıısa geçmekte tereddüt etmemiş, 
dolayı memnunluğunu blldlnnltı, ıı etmıyor ret mahiyetindeki kelimeleri tek- tısa ı evlet teşkilleri Her nüfusa 5 metre ateş kes emrini vaktinden evvel ve-
.sontl'Şrtnde benim harekAtımda. .ser- Londra ı 7 (AA.) _ General rarladılar. Sözler çok ağırdı. Baş- tetkik heyeti toplandı pazen verilecek rerek muknmevetı bozmuş ve kıtnııı.. 
bcs oln,ıadı~mı 7.annedere'tt general de Cnulle ve Fransız milli komitesi. ka birine söylese mutlaka gırtlak Ankara 16 _ İktlsadl devlet te.. nn mtmevlyatını kırmıştır. 
Nogues 1 tayin ~tıni§ ve 13 sonteşrln- Şimali Afrilcada Vichy milmCMillc- gırtlağa dövüşe tutuşurlardı. Hfl- şekkilllerinln 1941 çalışma yılı bllAn 

1
8 llm

1 
er Bank Yerıı Mnllar mUesse- Atrlkanın müdafaası için kendisi~ 

de benimle goru~ general harekA- .1 1 .. .. 1 1 • ~ 1_ kim Enverc sordu· 0 - se er halka pazen dağıtacaktır Ntı· ne verdiğim e ı bl k k t kld tımda serbes olduğumu görerek, ına- n c ynpı an goru§~e ere §tirıut et- • · _ ç ve muameıeıerlnl tetkik etmek f b • mr r aç ·ere c • 
reşalln tasvibiyle salahlyet.ıerlnl ba- mlyor ve bir mcsulıyet almıyor. Mü,. - Bak, ... şahıtler .. de senin ha üzere toplanması lftzım gelen umumi us aııma !l metre pazen verllecektir. ettım. Amiral, Asl ve hatn şef gene. 
na devretmlııtlr. zakerelerin neticesi Viclıy rejimini karet ettiğini söyluyorlar. Senln heyet bugün Meclls binasında top- ral Glroud'nun. kıtnlann kuman. 

Mareşale sadakat yemlni efinı4; Afrikada tesls olursa, Muharip Fran- ~ernurn karşı sarfettiğln kaba lanmıştır. Malll"e Veldll tbplantıyı * DOn borsa dı§mda altın tfntf 34 danlığını gasbetmeshıe mtını olmak 
olanlar verdiğim emlrlere itaat et- ıa bunu kabul edemez. Framıanın slSzleri tekrarladılar. Duydun yal açmış, Sümer, Eti, Ziraat bıınknlıı.n, llm ldl. Blr gram ktllçe altın 460 ku- bahanesiyle emirlerimi cllnlemecu. 
mekle mareşale :sadık kalmış olııcak- yeniden tesisJ, Fransız haysiyetine Ne diyeceksin?.. Toprak mnhsullert ofis!, Devlet zi- ıııştan satılmıştır. Bugün lse onun bu kunınndıınlı~ 
la En ]Ak dan ilkti· rant işletmeler! kurumu blld.n,.olarlle tdylnlni tasdik ediyor. Oenerr.ı.1 Gl-

rdır. Bu karan."l bütün mesullye- ,.......,,n ıartlarla yapılmalıdır. ver u ay e omuz 8 .. • ı " d h b! Fra to -.reo- At~ umum mUrnkabe heyetlnln rapor- • T k • • rau ar • nsız praklnıına gö. 
tini üzerime alı10rum. Fransaya daL - Bay hW'i,ıml Şaşhttıerln soy- lnnnı tetkik etmek üzere blrer encu. ~ a, vım türen ecnebi blr devlet tarafından 
ma büyük hizmetler etmiş olan ge- * Kömtir yftklü bir kamyon dün ledikleri yalan değil. Ben O söz- men ııeçllmlştlr. Zilkade 'l _ Kıı."lDl ıo kumanda mevkllne gctırllm~Ur. AmlM 
neraı Glrnud'yu Frnruuz Şimal Afrl- Şlşhnneden Kasımpa§aya ınerkeZ.: lerl söyledim. Fakat memura ha- s İm ou Öğ 1kl Ak Yat raı Darlan bu .suretle mım camin• 
.tnsına. umumi askeri komutan tdy1n Ahmet adında bir genel ezmlşt1r, Ah- karet etmedim. * Kuru Uzüm, bal. pekmez flatlerl E. 12,i7 2.oo 7,o9 9,44 12,00 1,35• n~n dışında. kalmış oluyor. Onu hel1 
edgonım.ıı met hastanaye kaldınlırken ölmüş- - Bu sözler hakaret değil mi- artmı§'tır. Pekmez 150 kuruştan 190 _ va.. 6,07 7,50 12.59 15 ,:ı4 17,49 19.25 türlü mllll vazlfeden ve nskcrı ku.. 

enernı Glrnud da bir beyanna.- tnr. Şoför knçmıştır, aranıyor, dlr? 200 kuruşa çıkmıştır. ma.ndanlıktan azlettlı:'tlml bllôlrlyo. 

BİLLORŞİŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Tefrika No. 127 Yazan: (VA • Nd) 

baktı: ~napeniı:ı üstünde kıvnlıp uyuyanlar pardı 
- Fakat... vardı. Hatta içlerinden biri horladı Rızaı 
- Merak etmeyin, hanım efendi- bile... Bu kerih sca, Borjiya Mel!- - Dahası da var durun ..• - de-

ciğim... ihtiyatlı hareket ederim .•• hati düşüncelerinden ayırdı. Dönüp di. - Hepsini birden ıöyliyeyim 
Yanın ıaate kadar l>uradayım... baktı ve glilümsedi. Fethi reis, ada- de, ondan ıonra ağlamak nıı

0

l!zım, 
Sokak kapısı kapanır kapanmaz, mını: paçalan 11vamalı: mı. topyekGn dU-

hepsJ yerlerine oturdu. Dalgırıdılar. -. Hey ... Kendine gel... Bir ge- !JÜnelim ... Bizim yeraltı odaları keo-
:Bedriye, kapalı kafeslerin arkasın- celık uykusuzlukla ne oluyoreun ~ ... fedilmiş ... Hatti en miihimmiı Ati-
dan ıokağı ıeyrediyor: • diye dürttü. ye bize madik oynamış ... Ambel'-

rum. 

Koraikalıların İtalyan
lara mukavemeti 

Bem 18 CA.A.) - İ.svlçre gazete. 
lertnın Roma muhabirleri, Korslka.· 
lıların İtalyan J.§gal kıtalannn şld• 
deUe mukavemet ettlklerlnl blldlr. 
mektecllrler. 

Bir ticaret heyeti 
Macariatana gidiyor - Olmaz olur mu~ ..• Geldiğim 1 Melahat, yeni &§ığına hayran, atıl- c- Adam, ıen d~ ... - diye dil· Aradan. 'b~ki~aten yarım ıaat an• den öğrendim... Kaltak Ca'hldeyl 

samanı cK&ynana! Ben muhafaza dıı ıünüyordu. - Ne olacak ıanki~ ..• cak gcçmı;tı kı, pencereye tık tık kucağına alıp huzura c;ıkmıı ... 
edeyim!> diyerek elimden almıştın... - Rızanın hakkı var ... Ba§unı- Rıza beni seviyor ya ... Her ıey mey· vuruldu. Fethi reiı yerinden 11çradıı Amı:ara 16 - Hariciye VekaletJ 
Bana umumi vekAlet de imzalat• za gelen hunca iıler aznuı gibi bir dana çıkmı~sa çıkmı~... Hazineyi Zeynelabidin pa§!lllın kızı aıçrıya- - Ne münasebet)... Niçin)... Mali ve iktisadt a.nla§malar daireşJ 
bn ••• ':oksa iki buçuk kınntımın üs- de saraylı hanımla uğra§mıyalım ... e~e. geçiremezsek bile gene servetim rak: . Nasıl~··:. . .. reisi B. Bürhan Zihni'tıin reisliği al" 
Hine mı oturuyorsun)... Emin, haydi arkasından yetiı, İ§İ hızı ~e.rih, fahur yaıatmağa kafidir... .. -.. A. .. Rı~ 1.:. - dedı. - Çok - Munasebeti fılAn yok, .iıte boy• tında bir ticaret heyetimiz hlkaç cU· 

Fethi reis de Köse Emine yardak- düzelt ... Uyuyllll yılanın kuyruğuna Sev~lım~e beraber, kaçar, Avrupa- şukur:·· ~elebı~dı... l~... Orospu kererrlpetesıne ıel· .::ne=k=a=d=a=r=M=ac=a=r=is=ta=n=a=g=i=d=cc:=e=k=ti=r.::::::J 
~ çıktı. basmıyalım... ya gıdenz... Hem artık böyle ma- Atıyerun Aşıgı, ıuratı aeılmış, el- dık ... 

- Haydi, uzatma ... Kır boynu- Emin, bunu makul buldu. Yukarı ceralardan da usanmağa başladım ... ler cepte, eşikte göründü: - Peki amma, daha dün gece 
ıau .•• Git diyor, git .•. Senin kapıla- çıkıp döndü: Gal liba hakikaten de aıık oldum... - Haberler fena, çocuklar... Cahide benim evdeydi. 
aacağın yer çok ... Yallah... - Zaten bir yere gideceği yok- stediğim de buydu zaten ... Bundan - Hayrola ... - diye hepsi ba§ını - Bundan ne çıkar} ... Sııbahle-
Kadmı ıGrUp dışan çıkardı. mll§ a ... Kabahatini biliyor ... Oda- sonra haaım ;.~nlımkık blir erkek~e kaldırdı. yin de erkenden konağa götürü~ 
Fakat 

0 
döndükten eonra Rızaı onda oturmuş, bumunu çeke çeke otururu~... oy e arar arı verıp - Hayrolası, mayrolaeı yok bu- mÜJ ... Olan oldu ... Kan feryat. fi. 

ağlıyordu... Gönlünil aldım... tutrna~ıgım çok oldu am,?la, bu sefer nun... Damat bey filin konaktan gan edip bütün bildikleirıi ortaya 
- Yahu... Ne yapıyonunuz.:. _Eh ah Af . d d'l ~utacagım ... Ah, Rızacıgım, Rızacı- sevgilisile ipi kırmış ..• Paııa, haleti dökmU4 ... Aldığım haberler bunlar 

Bu Jıin aonunu dü§ünmfiyor musu- • .. · · · enn ... - e ı er gım Sensiz f b"I J k 'd B · K~h '"I d 

' Gönül~ 
Cehennemi 

Güzide muharrir 

1 
Mebrure Saml'nin 

K R d d 
• · · • ne es ı e a ma nezı e... ütlin cararımız meydaııa ıııte... tt ya ög e namazına gi iyor• 

Jıuz) ... adın tekmil esranmıza va- ıza avran ı · kıf Gid b · bana güç geliyor ... Bu karışacağım çıkmış ... O da dün alelacele bir va- du... Meydanda bulunmama!lndan canlı ,.e cazip uslu bile yazdığı 
·•· er ir halt kanıtınrsa} ··• - Hele siz burada oturun ... Ben macera ıonuncu olacak... Bundan aiyetname tertipliyerek malından, istifade ederek bu kadarcığını öğre- en son eseri 
Fethi rda omuz ailkt.iı konağa kadar gidip bakayım ... Öğ- sonra ıcn nasıl istersen öyle hareket mülküııden. Bedriye hanımefefııdiyi nebildim... -

d 
-C.Her iıte onun da parmaAı var· ke~elimd: Söyledikleri ne dereceye edeceğim ... > mahrum etmiş... Servetini Orhan En evvel kendine gelen Köse Emin Yakında 

ı. za ıörecek.ek 'bexaber görü· 8 ar oğru} ·.. Odadakilerin ıinirlerl, yorgunluk- Samiye bırakmıı... olduı ı· AKŞAM sütunlnnncfa 
rUz... Mellhat, yalvanr ıibi l§liına tan artık gevıemittl. Oturduğu ka- Borjiya Melahat bir çıilık lıo- (Arlta11 var) \-l!!!_...e ..?- :s u _ - ~.lJ 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

BraıJo Karadenizlilere! 

-·-
( ŞEDiR DADERLERi) 

Sahte ersatz'lardan yaka sil
kiyorduk: 

Yeni aldığınız bir terlik ki, ba· 
JoJarcla dağıtılan kotiyonlar gibi, 
])fr giyişte, esneyen bir ağız tar
zında, açılıveriyor... Yeni aldığı
nız hlr çekecek kJ potinfnlzf.n te

Umumi meclis l Fırınları 1 Zeytinyağı 
Sular idaresinin 

bütçesini kabul etti 

kini giymenize yardım etmeden Umumt mecliı, dUn birinci reı. 
ortasından gidiyor. Yeni aldığımız vekili B. Faruk Derelinin reisli~ al
mız bir tirhuşon kJ keza bir defa hnda toplıınmıotır. Mocllıin içtima 
hile hizmetinizi görmüyor... Bir mUddctinin bir hafta daha uzatılma
pasta kJ, lezzetinin pasta ile alA· sı hakkında riyaaet makamının tez:
ltası yok... keresi okundu. Makamdan gelen ba-

kontrol 
iyi ekmek çıkarmayan· 

lara un verilmiyecek 

Sa.bit aelirlilerle bunlardan hariç 
olanlara iki fiat Uzcrindcn elemek 
aatııına ayın on be~lnden itibaren 
baılanmııtır. Fırınların ekmek ihti· 
yacını karşılamak Uzere ofıse faz.la 
miktarda un verilmektedir. 

Rekolte umumi ihtiyaci 
karıılayacaJC 

İstJ,hsal edilen zeyttn ve nebati 
yafl&nn yüzde on ~e hütamet 
tuafından el konuldutu, alınaea.k 
raııann ihtiraea aore memlekctın 
her tarafında tevzU 1ç1n Ticaret ve. 
kA cttne sa1Ah1yet wrlld1~ j'tl.:'ll
m~tı. 

HükfunetJn bu karon çıkmadan 
önce istihsal bölgelerlnden v. İstan
buldan Ankaraya çatınıan r;eytln-

ZARAH 
LEANDER 

HnBüyüt 
A~kı 

o «Ersatz, nenin yerine konul- zı teklifler al&.kalı encilmenlere ha· 
~uşsa onun vazifesini görmeli- vale edildi. Bu arada Belediyeye alt 
dır. Aksi takdirde hiledir, sahte- bir kısım sayn menkullerin kayıtla· 
kfırlıktır!» diyorduk; bu gibi mal- nnın terkini hakkında bir teklif var
~ın piyasayı kaplamasına üzü. dı. Bu teklife ifÖre istlmlAk yolilo Be-
luyorduk. lediyeye geçen ba:ıı gayn menkuller 

Yenl karnelerin tatbikından sonra 
fmnlann 8nUndckl izdiham kalma
mı§tır. Beledıye, Dilndan evvel ek
mek fiatfnl f 7 kuruoa çıkardığı za
man fırıncıların Deri ıUrdüklerl odun 
fiatlerinin artıoı ve saire gfbl bazı 
sebepleri yerinde bulmuş ve o z.ıman 
bu masraflan koruyabilmek için kırk 
paralık bir farkı da fırıncılar lehine 
kabul etmişti. Bu farkla ekmekler 
piokin çıkacaktı. Fırınlarin önünde 
izdiham varken ekmekler kontrol 
edilmemekteydi. Şimdi normal vazi
yet döndüğünden, Belediye, fırınlar
da gayet sıkı bir kontTOl tesis etmiş
tir. Hamur, nokııan ekmek çıkaran 
fırınlara un verilmemek suretile fa
aliyetlerine nihayet verilecektir. 

yağcıla.rla konuşulmuş ve sa.tın alı. ~--••••••••••••••••Eımım•••~ 
nacak yaRların o.s1Uerl, An.karadaki 

:Nihayet Karadenizlller, bu yola kalbedild.iği halde, bunlann 
ımhte ersatz'cılara iyi bir ders ver- kayden hAIA Belediye mUlkü olarak 
diJer. Zira, ersatz'm hakikisini s-österilmesi doğru görülmediğinden, 
bulclulnr: yilz parçadan ibaret olan bu eml!kln 

Du \atan bölgesinin başlıca Belediye vo tapuca kayıtlarının ter
gcliri fındıktır; malUm. Halbuki Jdnl isteniyordu. Keyfiyet Kavanln 
mahsul eskiden olduğu gibi dı· endlmenine havale edilmiştir. 
§an satılamı~or. İç piyasaıun da Bazı mazbatalar kabul edildikten 
gıda ihtiyacında ~ulunduğu bu sonra Sular idaresinin cj43 biltçesi 
sıralarda. Karndenız çocukları, müzakere edildi. 
yağ ve küsbc çıkarmanın yolunu Bütçe encümeni tarafından tetkik 
ar:ımı lar; fındığın o/o 40 nı toz edilen Sular idaresiıün varidatı 
haline getirerek ekm~ ve P~~a 2,595,000 liradır. Varidat biltçe· 
ham!~ru~a kanştırabılecekmrşız. sinde Vakıf aulan için bir lira Irat 
Tecnıhcsı yapılın s, pekala olu- gösterildiği halde, maSTaf bütçesinde 
yormu •. Geri ~alan o/o 60 ından 88, 9 31 lira masraf gösterilmiştir. 
<la maJ,ıne agı çıkıyorn:ıuş. Hat- Bu münasebetle azadan B. Abdül
Ul bunun kokusunu atarak, ye- kadir KaramUrsel ıöz alarak Vakıf 
m~.ktc de kullanılması mümkün- sularının külfeti Belediyeye yükletil· Dünya ölçüsünde 
mtı~: .. diği halde, varidatından hiçbir ıey ı 

Türk lrfnnından fs~ böyle fay- alınamadığından ıikrtyetle izahat Is· b• t h k • 
dalı erstnz'Jar beklenır. Cenabı· tedi ır san at are etı 
hak emsa1i kcsireslle miuşzl· .erref B~lediye rcjs muavini B. Rifat 

1 

eyle in ... Brnm Karaden ilere. Yenal dedi kiı 
Tiyatromuz bu yıl dünya mikya

c'Bu meselenin halii için EvkaAa sında bilyük bir sanat kutlama mera• 

toplnntıcla kararlaşmıştı. Karnr~nn 
şekle göre '5atın alınacak yağlar ka
rıştırılarak teıt asıtıı yat me;dana 
gelecek ve bu yat memurlara tevzi 
olunncak clns zeytlnya2} olacaktır. 
Tek tip zeytinynğ:ının astt mlktı:ı.n 
vasatı yüzde üçü bulaca.'ktlr. Yüzde 
üç asitll yağ, yemeklik itibar olunan 
ya~dır. .Memur tentekllk yağının 
tbı.tı de aşağı yukan Ticaret Vekdletı 
tarnfmdan tes~lt edUnılştlr 

Ha :; ğ çıkanlmadığınn göre 
yüzde on beşler 'lındıktnn .sonra 
Ulccann elinde kalncnk yağ, bu sene
ki rekolteye göre blr senelik umuml 
ihtiyacı karşılayacak m1ktnrdadır. 

Hayır cemiyet
leri baloları 
Bugün bir toplantı 
yapılarak tarihleri 
kararlathrılacak 

uzun müzakereler yaptık. bunu da 1 . i t' ak tm' ı 
«Ben kurtulmak hakeme sevketmekle meseleyi halle.- s mı~e 1 ır e 1' 0 uy~r:. .. --
• • t demiyeceğimize eminim. Bazı kanu· . Dün hemen hem:n b.utun dunya Kızılay ve diğer hayır cemiyetleri-
ıstemıyorum • » nf yollara glrmek için ihazırlıklar ya- byatrolarında büyu~ pıyes i.lstadı nin menfaatine olarak her sene ıefı.. 

İki .taraf olmuşlar, biri Avru- pıyoruz. Gelecek içtimada meclise Cerhart Hauptmann ın 80 yaıına rimizde müteaddit balolar verilmck-
pa(laki Fransız ana vatanında a d' d' kti'fl · • • 1 .. basması kutlanmıotır. tedir. Bu balolar her cemiyetin her n ı:ı.. ·mürü Af "k üste ne ıp ıre erımz.ı a aeagız.> B d~h· . . . . b' d b • 
J ~ l~r, d 

0 
G i~ a mld ~ Bundan sonra Sular idare!i bütçe- ~ aa~at B ad ~G~'k7 ız fı e d a• JUbeıi tarafından muhtelif eemtlerde 

de e cnn c... ar §U 1 si kabul edilmiştir. Eski Tünel şirke- yan .. ent ~·ı e rı c·? nı ..:;ra n dan ve senenin muhtelif tarihlerinde terti-

Bu akşam SÜMER sinemasında 
Bütün aeyircllerin takdir nazarlariyle aeyredeeeği hakiki bir hayat 
sahnesini ... Yeni bir sanat harikasını... Kuvvetli ve ihtiraslı bir 

dramı tasvir edenı 

BiR AŞK FACiASI 
Emsalsiz filmi takdim ediyor. Baı rollerdeı 

CHARLES LAUGHTON -
CAROLE LOMBARD 

İki aşk ... İki ihtiras ... Bir harika .. 
Uıtfen bu abam izjn yerlerin&zi evvelden aldınn1iw 

TAKSIM sinemasında 
Bu Cuma günü matinelerden itibaren: 

UÇ ŞEYTANLAR 
BORIS KARLOF - (M. MOTO) PETER 

LOREL - BELA LUGOSI 

fit> 
M 

glbl üç büyük artistin canlandırdıkları ve Amerikanın en 
büyük cazı (KAY KAYSER1N) iştiraldle vücuda gelen Entrl-

.. ka, Esrar, Dehşet, Helecan, Caz ve Neş'e Filmi. _, 

Büyük rejisör: TOURJANSK11nln en son eserl: 

AŞK ve HAYAL c: NT! t' i Fr kurt tine ah bazı gizli gayn menkulleri tercuml e e 1 eRn c Bune,d Ytmda~ k~~ bediliyor. Balo mevaiınl milnuebeti-
ıyc ım z ansayı ar- LL.. ki it b t d evve .. > vo c oae ern - e ı o- le bu sene de Kızıly ve dig" er t-k-

d . nao.::r verece ere a maz a a a yü z b' dl ] · ·ıı ' ...- Oynıyanlar· BRİG._.,,,,, HORNEY JOllANNES HESTERS maktır! - ıyor. kah 1 d'ld'kt t l t n eywıe ı> a ı eser erın temsı küller balo iÇ' ı'n hazırlıklara ba•la--L . ı-.1.-.1..r. - • 
• kı) .. d t .. u e ı ı en sonra op an ıya .1 ... 1 . . y ma& 1 Bu Cuma gun" ü akşamı 

<~l\larıonnen ıgın. a ~5!um nihayet verilmiıtir. ı e ışıtı mıştır. üzeredir. Ancak bu ıeno verilecek 
ettırttcn Fransız dılben şoyle BugUn bir aanat ilahı olarak alkış· balolann her cemiyete alt olarak bir- ş A R K S •ı N E M A S 1 N D A 
dese: Tra a lanan Gerhard Hauptmann vaktile leştirilmesi ve balo mevsiminin de 

- Yahu! Size ne? ... Ben kur- m V y pek ağır hücumlara uğramıı, deha- mümkün mertebe kısa bir zamana in- ~=========================~ 
tulmak istemiyorum... Çekilin durak 1 arı ıını kabul ve tasdik ettirmek için bü- dirilmesi dil§ünülmektedir. Bu mak- _.. _,. 
ba ımdan!... yük mücadeleler etmiı bir insandır. aatla bugün Vali ve Belediye reisi 

Fakat heyhat... Ku.rtancılara Hauptmann, 1862 yılının 15 inci Dr. Llitfi Kndar, Parti idare beyetl İsimlerini eanat tarihinde ... Yaşattıklan eserleri 
ainema dllnyasında ebedileştiren: yine de meram anlatamıyaca!h~· •• • • • •onteıriniınde, Slezya' da doğmuıtur. reisi B. Suat Hayri Ürgüplü ve aair 

«- Seni. ille kurtaracagız.» Dunden ıtıbaren bırçok Onu bir köy mektebine veren ailesi alikalılardan mürkkep bir toplantı 
diyeceklerdır. duraklar kaldırıldı çocuğun katiyen çalıomadığını gö- yapılacaktır. Bu toplantıda bu huaua-

-- rilnce. kendisine karşı ıiddetli hare- ta verilecek karardan sonra hayu 
Dün sabahtan .itibarCJı tramvay ket etmeği kararlaştınnıotır. Küçük müesseselerinin balolannın ,ekli 

Tecvit derdi ~~raklanndan bir kısmı kaldırıl?ığı Hauptmann, çifçil.ik yapmak üzere ve tarihleri belli olacaktır. 
S 'kerl "mi b' tecvidin ıçın tramvay arabalan evvelce ılln amcasının yanına gönderilmiştir. 

1 P~ t erık z 1 et~~e 
1 

d bfc edilen istasyonlarda durmaktadırlar. Ukin orada da çalışacağına resim Beyor;ıu Halkevlndcn: 1 
~·!'1~ ea:;ıe P 

1 asın ;:;. A r Bu ıuretle arabaların devirleri art• yapmakla bir takım havat f~lerle l - 19/11/942 Perşembe günü saat 
ul r t5ı ~ ayıw'!oilyıramı~obrtin. ~- mıo, ve zamandan da hayli kazanıl- uğraşmakİa vakit geçirmiştir 18 de Halıtevlmlzln Tepebaşındald 

g o al\son suna rag e mu· E ı lt f 1 ı · · zI v .. d bf mışbr. vve ce ısa mesa e er çın loto bu sıralarda Breslau Güzel merkez binasında, Prof, Dr. M. Ke.. 

Büyük rejisör: FRANK CAPRA 
Epiz yıldızlar 

GARY COOPER - BARBARA STANWYCK'in 
ya~attığı: 

Cihan Hakimi 
PERŞEMBE AKSAMI L A L E SİNEMASINDA nasıl ıgını 1g(env gun bşe mıştır ya- tramvaya binenler de azaldığından, Snatlar akademisine devam etmiş- mal Öke tarafından rApandlslt zan-;":t< ~ an ~ ma:a çal k 1 m. kalabalığın da nispeten hafiflediği tir ncdi!d.lğl kadar korkunç hastalık mı- Düniln, bugünUn, yarınll\ en büyük bir zaferi olarak alkışlanaeaktır.J 

a a mese e sa e onun a a nu- görülmektedir. • 'ı 1 1 ,.._ . d dır?.11 mevzulu mUhlm bir konferans -n..-._,__ N alı 1 .•• )Aa.L- imd"d k 
yor. l\feseld muhterem dostum k k Id spanya, ta ya ve -....ıtpn a asına verllecekt!r j uııaaatı umar yer erınıza Uu\:11 J ı en apayınız:. 

~red~nArlamaWJ~~k~ _Anu, a ın~nb~~~n~ar~~ph~~rse~h~tmsonra~a~=~2~~H:e:r:~:~~~:ı~~~l~ll~~~====~'~~~~~~~~~~~T~e~le~f:o:n~:~4~3~5~9~5~~~~~~~~~~~ limcsinl cıfölldiiişer > tamnda ıında Çarşıkapı ?urak yen de va.r- lık heykeltraş olmağa kalkıımıştır. 
d "rt 1 ikta t H lb dır. Çarşıkapı, bınlerce esnafın lnıp Nihayet kendisini tamamile piyes '"••••••••••••• o « n m n uza :ıyor. a u- b' d'"· üh" b" '- d ç 
ld hiçbir tecl'İt davasına kalk- ın ıgı m ım ır uıta~yon ur. ar- mu'harrirliğine vemü~tir. 188 7 de HER AKŞAM 
mayıp Türkccnfn med'slz telaf- ıı~a olanlar ya Bayczıt,. ya'hut da cTren bekçisi Thieb 1 ne§?etmiştir. 
tuzuna riayet etse işte o zaman 1:Urbe iııt~yonundan lstıfade ~de· 70 yaşında yazdığı cGUne~ hatma
Alman şivesine daha yaklaşacak .•. bilmektedırler. Tram~ay idaresınln dan evvel..> adındaki e~er pek bü-

Kez.'l dr er ikcrler. Ru • binlerce yolcunun lhtıyacını ka:vılı- yük gilrültüler yapmı~tır. Hatta ken-
' g sp . • sça yauk Çarşıkapı Jstaşyonunu yenıden d' · Çi ki l'kl h • · d' 

nın <ıkaya > suretinde bıten bır~?k tesis etmesi pek yerinde bir tedbir ısın) e bc'I r in ı er mu amrı> ı-
lslmlerlnl <ıkaaaayan diye dort 

1 
k !fCC'I er ı e o muştur. 

elif uzatmasalar, Türkçedeld 0 aea tır. Fakat bu ıahne Ustadı, mücade-
«'kayan kelimesi tarzında oku- yeni emniyet müdürü lesinden muvaffak çıkmıı ve büyük 
mnk basmiğlnt gösterseler, Rus- henüz gelmedi dehasını herkese tasdik ettimiıtir. 
çanın telaffuzuna da aykırı düş- B k d 

1 
. Em 

1 
Ertuğrul Muhsin, Gerhart Haupt· 

miyccekler... az~ ~r. a aş arımız, .yem n • mann için yazdığı bir makalede 
Amma her nedense, ecnebi has yet müdilril B. Haluk Nıhat Pe~e!1: şöyle demektedir: 

isimlere bir aylan telAfhıs ,._ nln evvelki giln ıchrimize geldığım Dü' d b' b .. G h t 
~-...· - J d B bab ,_ d H c nya e e ıyatı ugun er ar 

nlsl vermek hevesinden kurtula- yazıyor ar ı. u er uıuııız ır. a- H • b 1 ko-A. her aldıitmız:a göre, yeni Emniyet auptmann ın aıına a tın taç 
?:!ı!~!'!l.~· ................. !! ... ;.~~l mUdürü henUz: Ankaradadır Yarm yuyorsa, bu, elbette yalnız ıekaen yıl 

aabah ;ehrhnize gelmeal belrlen-- yaıadığı için değil, bu seksen verimli 
mektedir. f)lda inaanlığa ölmez esrler hediye 

Burdur valiliğine ttjyin edilen es- ettiği içindir.> 
ki Emniyet mlldilrll B. Klmran. ye- Şehir Tiyatrosu, böyle beynelmi
nl vazifeal etrahnda Dahiliye Vekl- lel bir sanat kutlamasına iıtirik et
letile temaı etmek Uzere Ankaraya meklo çok mükemmel bir hareket 
gitmiştir. yapmıı oluyor. 

iSTANBUL GAZiNOSU 
Beyoğlu tstiklil CaddesJ 

s A F i y E 
Beatekar Tanburi SA L AH AD D l N P 1 N AR 

Keman: NOBAR - Kanun: AHMET - Cilmbüş: CEMAL - Keman MAKSUT- Klarnet: SALİ 
Darbuka. FERiT. Okuyucular: AGYAZAR - FARUK ALTIN - Bayanlar: FAİDE - İZMiRLİ 

MELAHAT - BİRSEN - CAHİDE-NERMİN - SEHER. 

L D 1 R M 
12 Tablo Büyük Fantazl BEVll Yuan: EKREM REŞİT - Müzik: CEMAL REŞİT 

Oynıyanlar: Mu AMME R - H i c R AN 
SALAHADDiN PINAR-LUT FULLAH 
Yeni kostüm: Mahteoem dekor ve ıp1dar - P'nkallde mhansen. Telefon: 4057' 

• 

Amcabeye göre ... 

j 
- Şeker liatinin artması, birden ••• insan aanıyor ki bu tatlı neme ... Halbuki aımrlarımızın dıt11ıcl~- ... Yurdumuzda bir lokma teker- ... Acı kalrvenin bde artık her >., - Ent. aman iAa tekeri 

dzlere çok ıörünliyor Amcabey ... artık bir ba7al, yahut )>iı ıUJa ol- k1 tatmhiın bU.~tUn uttJiı buza· le aiıa tatlılamak ba Dmaa aliaı- yurda mO)'wer o~ ... dedeı- .... p ...... ~il. .-mepaJ ••• 



Sahife 4 

KÜÇÜK HABERLER 

* Şoför Hasanın idaresindeki kam
yon dün Şl§hane yokuşundan iner
ken Kasımpaş:ıda. otliran Kasım Ali 
adında blrlne çarparak a~r yarala.. 
mıştır, Kasım Al1 derhal cankurta
ran otomobtl11e hastaneye taldınl
mış.,g da yolda ölmilştür. Şoför Ha
san yakalAnamk tahkikata başlan
mıştır. Kazazedenin c~edi adllye 
doktoıu tarafından muayene edllmi§, 
gömülmesine ruhsat veı'ilmlftlr. * Teodos adında elli yaşlarında 
ıJlr adam evvelki gece Tahta.kale cL 
varında sokak içinde ba.y,gın bir hal
de bulunmuştur. Teodor muııyene 
edilince vtlcudunun üç yermde ya
ralar bulunduğu görülmüş ve Cer
rahpa§a hnstnneslne knldınlmıştır. 
Yaralı lfnde veremediğinden ne su
retle yaralandı~ anlaşılamamıştır, 

Bunun bir kaza esen olduRU tıı.hmln 
edilmektedir. Zabıta. ve miiddeiu... 
mumlllk tahklkata devam ediyor, 

Mektep defterleri 
Umumi defter ihtiyacının İthalat

çı ve Jhracatçı birlikleri umumt ka
tipliğinin nezareti altında.. hazırlanan 
defterlerle giderileceği yazılmı,tı. 
Tabı i§ine geç başlanmakla beraber 
yeni ders yılının ilk ayında mektep
lerin bir kısım ihtiyaçlan derhal te
:nin olunarak gönderilmişti. Mektep
lerine en evvel defter gönderilen vi
layet İstanbuldur. Bundan sonra ls
lanbula yakın vilayetlerin defterleri 
gönderilmiştir. 

Her vilayet, Maarif Vekaleti 
vasıtasile ihtiyacından birlikleri ha
berdar etmişti. Birliklerde mevcut 
tevzi listesine göre, vilayetlerin yan
sından fazlası bir senelik defterleri
ni kamilen almıştır. 

Bir senelik defter ihtiyacının se
kiz milyon olduğu yazılmıştı. Bu 
miktarın dolmasına pek az kalmıı
ıtr. Birliklerde kiıfi miktarda kağıt 
bulunduğundan tabı işi durdurulmı
y11caktır. 

ithalat eşyasının tevzi 
ve satı§ işleri 

Birliklere dair izahat vermek üze
re Ankaraya gitmiş olan ithalatçı ve 
İhracatçı birlikleri umumi katibi B. 
Salahaddin lstanbula dönmüştür. 
Umumi katip, birliklerin yeni çalıt
malan hakkında Ticaret Vekaletin
-len yeni direktifler almıştır. 

İthalat eşyası satışlannın serbea 
bırakıldığı malumdur. Yeni aipariı
ler piyasaya çıkarıldıktan sonra or
tadan kaybolmaması için tedbir alı
nacağt:ıı yazmıştık. Birliklerin bu 
hususta tatbikını düşündüğü tedbir
ler, Ticaret Vekaletindeki alakadar 
daire amirlerine anlatılmııhr. 

Ticaret Vekaleti, birlikler 'Ve di
ğer ticari meseleler etrafında izahat 
almak üzere Mıntaka Ticaret müdü~ 
rünü de Ankaraya çağırmııtır, İtha
lat eşyalarının tevzi ve eatıı ioleri 
hakkında Mıntaka Ticaret müdürlü
ğünün mütalaası sorulmuştur. 

- Dr. A. Asım Onur 

Ortaköy 
Şifa Yurdu 
Sehiı gürültüsünden uzak bir 

yerde büyük bir parkın içinde 
ve çamların ortasında fevkala· 
de güzel manzaralı çok temiz 
ve iyi bakımlı, kadın, erkek 
•.er türlü hastalara açık hususi 
hastane. Sinirlerini ve yorgun
luğunı. dinlendirmek ve neka
~D~ devrini geçirmek istiyen· 
lere mahsus vegline müessese. 

:AKŞAM 17 Teşrintsa·nı 1942 
11._._. ... ______________ mm~' 

1 BRiÇ MERAKLILARINA 
Uzun zamandanberi beklediğiniz kitap yakmda çıkıyor 

1 Günlük Borsa 1 ı VEFA BOZAS/ 
İstanıuı borsasının 16/11/94! flatıeri iıl•••••- Ç / K T / 

BRiç f 
Londra fizertne ı sterlin 5,20 
Nevvork üzerine ıoo dolar 130,50 

Cenevre üzerine 100 frank 30,67 
Madr!d üzertne 100 pezeta 12,84 
Stokholın O:ı:ertne tno kuron 31,135 100 : 140 llra ücretU bi~ elektrik makinistine ihtiyaç vardır. Nafia VekA-

i ıan: 

Ko iıtrak t - Pl afon ESBAM \ 'E TAHVİLAT ıetı birlnci sınıf elektrik ehıtyetnamesını haiz ve tercihan San'at okulu me-
041 Demiryolu I 19 zunu olması ve elektrik mötöründen ve bilhassa otomobU elektrik teçhlzatın-
Aslan çtmento i 60 dan akümüla.tör, prJ ve tamirinden anlamak ve talip olacakların Türk ol-

' ~nası, ecnebi blr k1mse ile evll olmaması, askerllğinl yapmış olması şarttır. 

r
------------ı Isteklllertn ehliyetnamelerlnl, mektep diplomalarını. nüfus cüzdanı sureti, 

R A D Y O askerlik vesika ve yoklamalan hilsnüh al k!ğıdı, sıhhat raporu 8 adet fotoıt
raflan ve çalıştıklan müeııseselerden nlmış olduklan bonservtsıerl 24/11/942 

- _ günü Kartal Maltepesinde Kışla komutanlığına b!zzat mür:ı.caat etmeleri 

Deklarasyon ve O yun 

Gazetemiz (BRİÇ KÖŞESİ) muharriri Nazım Denan'm dünyaca 
tanmmış Briç profesör ve eksperlerinin müteaddit eserler.ni tetkik 
ederek hazırladığı bu kitap yakında satışa çıkmak üzeredir. 

Bugiinkü proıram 
12,30 Program, 12,33 Müzik (Pl.), 

12,45 Ajans haberlerl, 13 Knn.,ı.k şar
kılar, 18,03 Salon orkestrası, 18,45 
Fnsıl heyeti, 19,30 Ajans habt'rlerl, 
19,45 Oda mtlzlğt, 20,15 Radyo Gaze

ııa.n olunur. J (1659 - 12S5) 

Z onguldak Belediye sinden: 

inşaat fen memuru aranıyor Telgraf Memuru Almacak tesi, 20,45 Müzik CPl.), 21 F.v:tn saati, 170 Ura nylık ücreUı ve ihtisas mevklll fen memurlu~u açıktır. Taliplerin 
21,45 Müzik (Pl.), 21.30 Konuşma, askerlik yapmış olmalan şarttır. Evrakı müsblteleri ile Belediye riyasetine 
21,45 Klfısik Türk müziği, 22,30 Ajans 30/11/942 tarlhlne kadar ınüracaaUan. (1352) Devlet Demlryollan umum müdül'lüğünden: 
haberleri. . 1 - TeşkllM ga.rlanndakl tel evlerinde bllfill muhabere memurlu~unda 

Yanıı <ıabahkl program r SACINIZ DÖKÜLÜYORSA, BAŞINIZDA KEPEK VARSA .,.. çalıştırılmak üzere müsabaka lle 40 telgrafcı alınacaktır, 

çalı.,tıralını, 7,40 Ajans ha'berlert, '1,5!5 ı ı 1 zunlarına 49 Ura ücret verllecektır. 
7,30 Program, 7.32 Vücudiimüzfi M A J • s A ç E K s • • 1 2 - Müs:ııbakada kazananlardan orta okul mezunlarına 60 llk okul me. 

Salon orkestrası. 3 - 5 BlrlnciMnunun 1942 günü saat 14 de Haydarpaşa, Ankara, Balıke.. 
1 sır, Kayseri, Malatya, Adana, Afyon, İzmir. Sirkeci ve Erzurum lşletme mer-

ş b d t + KULLANINIZ TESiRİNİ DERHAL CÖROnsONOz keZ:erlnde yapılncnktır, Mliracaatlar bu işletmeler ve ~r~~ müdürlUğil ıs-
U eye aVe • r- • tasyon şentklerince kabul olunur. - ' 

Taksim Askerlik Şubednd~: •• 4 - Müsabakaya iştirak şartlan şunlardır: 

Şubemizde kayıtlı bulunan emekli TUNE EFERLE • 1 - Türk olmnk. 
yedek subay ve askert memurların } 2 - :Ecnebi bir kimse ııo evli olmamak, 
sıhhi dunımlan tesblt edilmek üze.. 3 - 18 yaşını bitirmiş ve 30 yaşını geçmem!,, olmak, (30 yaş dnhlll 
re hemen şubeye müracaatları !l!n 4 - Askerliğini yapmış olmak, 
olunur. İstanbul Belediyesi Elektrik, Tramvay ve Tünel 5 - İşletme merkezlerinde yapılacak telgraf muhabere memurlu~ lm-

ı 1 1 M tlhanmd:ı. muvaffak olmak, 
Zonguldak Sulh Hukuk HAklmlL Ş etme eri umum üdürlüğünden: 6 - İdare doktorları tarafından yapılacak muayenede sıhht dunımlıı.n 

ğlnden: 18 İklnclteşr!.n 1942 çarşnmb:ı. gününden itibaren Tünel sererlerlntn demlryol işlerinde vazife görmeğe elverlşll bulunmak, 
942/712 aşağıda ~österllen saatler zarf11~da yapılacağı sayın yolcu!ara mın olunur. 5 - Müracaat lstldnların:ı. bağlanacak veslkalaı şunlardır. 
Kozluda Enver Tezcan veklll Meh- Ilk hareket Son harket NOfus cuzdanı, veya tasdikli sureti, diploma veya tasdikname, askerllk 

met Gürel tarafından Kozluda mu- vesikası ve a.skerllk yoklamaln.:ı, polisten tasdikli iyi hal kajpdı, çiçek aşısı 
kim Pazarlı ve Mes o~llanndan Ha- Saat 7,30 Her gün Saat 21.- kağıdı, evU 1se evlenme cüzdanı, 6 adet vesikalık fotoğ'raf. 
sn.n oğlu Ali Gökdo~an aleyhine açı- Saat 8.- Pazar günü Saat 21,30 İstldalnr en son 3 blr1nelkl\nun 1942 günü saat 12 ye kndar kabul olumu. 
lan 5483 kuruş alacak davasında çı- 0474) (1453) 
karılan gıyap karan ilzerine mild-
deaaleyhln ikametgahı meçhul ol. Şose ve Köprüler lst. Mıntaka müdürlüğünden 
mnsı~~l~~aen gıyap kararının llA- 16/11/942 Pazartesi giinfı eksiltmeler! yapılacak olan (9976) llrn muham-
~~ t c rthl ~e ve ~uh~emenln 26/11/ men bcdelU 116 adet ve (9750) lira muhammen bedelll 150 adet bidon tşlerı. 
dll ~l1\.fn en gün içinde ltıraz nln görülen lilzum fizerine münakasa tarlhlerl19/ll/942 perşembe gUnU saat 

e m ı; ve muayyen gii.nde mah- 15,30 a bırakılnııştır. (1481) 
kemeye gelmediği takdirde bir d:ı.ha -------~------------------
mahkemeye kabul edllmlyerek duruş
manın gıyabında devam edeceği teb
llğ makamına kaim olmak üzere 11A.n 
olunur. 

iz mir Defterdarhğından. 
Şerlf zade Malunudun yeni şubeye Milli Emlak satış bedelinden mevcut 

18250 lira 9 kuruş umum borcunun temini tnhslll için hazineye blrlncl dere-

D E R M O J E N 
cede ipotekli bulunan İzmlrde Kasap Hızır mahallesinin Allpaşa ,.e thücüler 
sokağında kAln 248 kütük, 310 ada, 28 parsel sayıda mukayyet (77,70,81,63, 
24, 24/1-2, 67, 69, '11, 18, 20.kapı numaraları ve 24000 llra kaymetı mukayye-

1 Y~IK. ÇATLAK. EKZAMA ve deU avlu ye dükl<Anlara mlistenlt b!iyük Leble-bicl oğlu Hanı tahs!U emYnl 
CILD YARALARINA fevkalade kanunu hükümlerine tevfikan 21 gUu müdd~tle müzayedeye çıkanl.mşıtır, 1 
lyi gellr. Derının tazelenmesine Taliplerin 7/lı/942 tnrlhlnde saat 14 de Izmlr vllAyet idare heyetine mü-
ve yenllenmeslne hizmet erler racaatıan lltm olunur. (1486) ı 

HER ECZANEDE BULUNUR • - . 

Yeni PUDRA 1 Türlri~!k !!; He•alJ..?lrası J 

R E N K LE R i 1943 İKRAMİYE PLANI 
&u:Uz.de 

KADINLARIN HAYRETİ 

... 

KEŞİDELER: 1 Şubat, 3 Mayıs, 2 Ağustos, ı İldnciteşrln 
tarihlerinde yapılır. 

~--1943 ikramiyeleri--, ... 
1 adet 
1 » 
1 » 
1 » 
1 » 
1 » 
1 » 
2 » 

10 » 
30 J) 

60 » 
250 » 

\.~4 » 

1999 Liralık - 1999- Lira 
999 
888 
777 
666 
555 
444 
333 
222 
99 
44 
22 
11 

» 
» 
)} 

» 
» 
)) 

» 
» 
» 
)) 

)) 

» 

999-
888-
777-
666-

- 555-
444 
666-

- 2220-
- 2640-
= 2640-

5500-
- 3674-

» 

» 

» 

> 

» 

Tör iye Cti.mhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 - Sermnyes1: 100.000,000 Türk llrası Şube ve 

ajans adedi: 265 

Zirai ve ticnrt her nevi banim muameleleri 
Para blriktfrtnlere 28.800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasındn kumbaraıı ve ıtıbarsız tasnrrur hesnplannda en 
az 50 lirası bulunnnla.ra senede 4 defa çekilecek kur'a llt' aşağıdntı 

plA.na göre ikramiye dağıtılacaktır. 
4 ndet 1.000 liralık 4.000 lira ı ıoo aclet 50 liralık !i.000 lira 
' • 500 J) 2.000 • 1120 • 40 • 4.80() • 
' » 250 » 1.000 • 160 • 20 • 3.200 • 

40 • 100 J) 4.000 • 
DİKICAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşa~ 

düşmlyenlere ikramiye çıktı~ı takdirde % 20 fazlaslle verllccektır. 
Kw·aJnr senede 4 defa 11 eyJOI, 11 hirincikfınun. 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Belgrat Devlet Orman İşletme Revir 
Amirliğinden: 

1 - İşletmemizin Bahçeköy deposunda mevcut (7500) kental (Üç bin 
çekl) kestane odunu depoda teslim edilmek üzere açık arttırmaya çıkarıl
mıştır, 

2 - Beher kentnlın muhammen flatl 120 kuruştur. (Çekisi Uç llrn) 
3 - Art~ırma 23/ 11/942 pazartesi saat 15 de Büyükderede Belgrat Dev

let Orman Işletmcsı Revir Amlrllğinded1r. 
4 - Muvakkat teminat (675) liradır. 
5 - Bu sntış:ı. alt şart.name İstanbul Orman Çevirse Mildürlü~de vt 

işletme merkezinde, odunlnr Bahçeköy deposunda göruleblllr, (1054) 

Telefon: 42221 
••:?llll!l!!llilimiiiiimiıiıii ..... ~I 

Kocaeli Asliye Hukuk Hakimliğin- Türkiye İş Bankamna para yatırmakla yalnız para Devlet Demiryolları Umum müdürlüğünden: 
den: nı:?/435 Teninize en uygun gelecek pudra· biriktirmiş ve faiz almış olmaz, aynı zamanda talihinizi de İdaremizde kurs ve staj gôrerek mnkinlst ve başmnkinlst. teknik büro 

İzmltln Tütün çlfllğl K. de sakln nın tam rengini veren yeni bir Kolo- denemiş olursunuz. personel~ ve fen memuru yetıştlrllmeı: üzere lüzumu kadar sanat okulu 
Nazif oğlu Hnmdl Çetres tarafından rimetrlk mıkina icadedilmiştir. '-•••••••ıs•m•••••••••••mmım:m::-1 mezunu alınacaktır, Yapılacak kabul ımtıbnnmda gösterecekleri .. nuvarrn-
kansı İzmit Deılnce silosunda çalışan Umumi Heyet T oplanhsı kıyete göre sanatktlr ünvanlle ayda 100 llraya kadnr ücret verilecektir. 
Romanya göçmenlerinden Ahmet nez.. Bu sayede şlmdlye kadar gO. Bir senelik staj müddetini muvaffakıyetle blUrenler tescll edlllr, va 
dinde .Mehmet kızı Rntlco Çetres rillmemtş emsalsiz bir gtlzelllkte Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. l müteakip kurslardaki CmuvnftakıyeUerine göre merkez, atclyc ve depo tck-
aleyhlne boşanma davası ikame eyle. orijinal pudra renklerlnln lstıhU- d 1 nik kadrosu dahilinde tern ederler). 
mlş ve namına gönderilen davetiye nna lmkAn verllmlştlr. Bunlan M ensuplari yar ım cemiyeti ı Aranılan şartınr şunlardır: 
adresinin bninmedlğl ve meçhul bu- yalnız Tokalon pudralannda bu- ı 1 - Sanat okulu mezunu olmak 

İtlare lleyetinden: 
lunduğundan bahisle iade olunmuş lablllrs1nlz. Bu pudra rüzgArh ve 2 - Askerllğln1 yapmış bulunmak 
ve gazetenizin 10/7/9f2 günlü nüsha- yağmurlu havalarda blle bütün İdare heyetince cemiyetimiz umumi heyetinin 21/11/942 tarihine 3 - Yaşı otuzu geçmemiş olmak 
sile ırn.ncn milddeialeyhe tebligat ıc- gün sabit kalır. Burnun parlaması. mUsadif cumartesi günü .saat 10 da Ankara.da Atatürk Bulvarı No 4 - Ecnebl ile evli olmamak. 
ra edilmiş idi. Bu kere mahkemeye na mani olur. Hususi ve beratlı blr 347 de Merkez binasında fevkaldde olarak toplanmaya daveti kanır~ Talipler bir dilekçe ııe 301Jl/942 tarihine kadar İstanbul (Haydo.rpa-
gelmedlğl gibi kanuni bir ,·ekil tdyin usul dairesinde istihzar edUmfştlr. Iaştırılm~ oldu~dan Aza ve mümessillerin yukanda yazılı iün ve şa, Slrkeel), İzmir. Balıkesir, Ankara, Kayseri, Adana, Malatya, Eskişehir, 
Ue göndermedll{.lnden H. u. MK. ııu- saatte cemiyet merkezine teşrlflert rica ve ııo.n olunur. Afyon ve Erzuruın'da işletme müdürlüklerine müracaat ede.ceklerdlr. 

ı> Bu yeni Tokalan pudrasının en 
nun 401 inci M. sine tevfikan gıyap son yeni ve cazip renklerini bu- RUZNAME: Dlle.kçeye sarlha

1
dres yazılacak aşağıdakl evrak lllştlrileccktlr: 

karannda 11Cınen tebUğine karar ve.. 1 - Nizamnamede tadUIH icrası, 1 - Mektep dip oması 
rilm!n+•r. Karar veçhlle mahkemenin gilnden tecrübe ediniz. Do.ha genç 2 - Doıı.ruluk kfığıdı 

;ıw üz 1 ö U il üz 2 - Tadllita göre yeni idare heyeti seçimi, r. 
muallak bulunduıı...· 17,Ml/9"" salı ve g e g r n n • 3 T dil" · t ı 3 - Aşı kA"-1ı &" .. "Mi - a uta gore yeni murakabe heye ı seç mı, & 
günü gelmez ve kanunl müddet için- 4 _ Bütçenin tadili. 4 - Askerlik dunımunu blldlrllen vesika ve nüfus cüzdanı 
de itim et ez •~ft h iİlll•••••••••••=•••••••••••••• Müsabaka imtihanları Ankara.'da. yapılacaktır. enrnıtı hal~ olnnl:ınn z m ..,.. ma kemeye kabul Za-.;1 - Clde askerlik "Ubeslnden Y-
edllm'yeceıı.ı ııtme te"''ll{. 1 " " ll!l•••••••••ııususl IL\STANIE •••••••••• Arıkara•ya kadar sey:ıhatıerl temin cdlleecek ve 1mtıhnn ı::l'ınü adreslerine 

& n '" b o unur, alını• olduıı..·m askerllk veslk"mı za..ı "' ı;u .. ,. blldlrllecektlr. d24h 
ZAYİ - IstanbuJ Emniyet mfıdilr- ettiğimden bir yenWnt alacağım. Es- Birinci sınıf operatör NoroşlrüJlen ve Estetik cerrahlsl mütehassısı 

lüğü dördüncll şubeden aldığını 28/8/ kisinin hükmü olm:ı.dığını UAn ede- Dr. C A F E R T A y y A R K A N K A T 
942 tarih ve 31/40548 sayılı ikamet rlm. ş . 1 . c h .A K ı · . - . Afyon Vilayetinden: 
tezkerem! kaybettim. Yentslnl flincn-1 Adres: Cldenln Meset naht- 1 ş 1 e r r a 1 1 n 1 1 
ğımdan esklslnln hükmü yoktur. yesinln Korkutlu köyünden 318 .Memleket hast:ı.haneslnln '62441 Ura 44 kuruş keşif bedelli harlct 61Vast 

Beyoğlu Bayro.m so1',nk 6 içeride 3 doğumlu Ömer oğlu Mustnfıı Her nevi erkek ve kadın amellyatıan, sinir dlma~ ve nuhai şevki kapalı zarf usullle eksiltmeye konulmuştur. 
Dimltri Evandeıos Dllıi.ve.::ls nmellyatlan. CF~: YÜZ BURUŞUKLUC'm: MEME, KARIN SAR- 1 - İhale 25/ 11/942 tarihine müsadlf çarşamba günü s:ınt 15 de hü-

!!El~m SATILIK 
TABI MAKiNESİ 
Volrln - Parls markalı 68 X 

100 eb'adındn Motöru ve takı
mlle saltlam halde .satılıktır. 
Anltııra., R. S. M. Hıfzıssıhha 
Mue sescsfnde Bay u z L u K 

"adresine müracaat. 

ZA l'İ - Llman 1şlct.meslndcn aldı-j KIKLIÖI \'e ÇİRKINLIKLERİ - GENÇLEŞTİRME ve GÜZELLİK AME- kfimet binasındaki dalml encümende yapılacaktır. 
~un cemlclllk ı:ilzd.ını ko.Ybolmu~t,ur, LIYATLARI) (Yüzdeki tnzla kıllann elektrikle tednvlst> kadın mh1m 2 - Muvakknt teminat 4372 Um 7 kuruştur. 
Yenisini nlacağundan eskisinin Mit- h&stnlıklannın Elektrl!r ve D!atermı ne tedavisi. Muayene: saat ıo _ l2 3 - K~l!name, plAn, 11mum1, hususi, fenni şartname, mukrweleo prolcsı 

1 
mü yoktur. Telefon: 80093 aıimmlıiiiiıİlimimmme vUAyet nnfia mildürlilğilndıı görilleblllr, veya ::12 kuruş bede! muknbiiınde 

1 Hasan o!!lu Salih Yuvarlak alınır. Tekamül Etmiş Go .. zlu .. kçu·· lerı·mı·ze 4 - ısteklı olanlar bu ışe sırmek iizere alacaklan ehliyet vesıkalan ıçın 

1 
Çamaşır yıkanır 

Bay .ı:ıt V znecller Bozdol::nn kemerlj 
J sokak No. 37. 

ihale güııü-qden en nz üo gün evvelo kadar vlla.yete istida He müracnat!a 
Tekmil dünyaca ~yanı ift ihar edilen ZEİSS PUNKT AL gözlük çeşitleri vesika. almafnn lfızundır. 
gelmi§tir. Havlucu oilunda bulunur. Beyazıt Vemıe-:1er No. 39. 5 - Ekslltmeyo ~tlrfı.k için alınan ehliyet vesikası ve muvako.kt f "ml-

çu natı havi teklif zarflarını yukarda yazılı ihale saatinden blr saat cnelıne 
J'clefonı 23895, kadar encümen rcisllğlnc yermelert 1ltm olunur. •1189• 


