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ispanya niçin 
hazırlanıyor? 

t~f11Ya, yedi yüz bine yakın 
Oe Silfth al tına çağırdı. 
beb~~raı Franco, bu tedbirin 
bi~1 §.öyle anlatıyor: ((Bu 

Uh r er, Ispanyanm bugünkü 
ıa.~rebe dışında kalmasını, is

ll'ıe • "~ hakimiyetini müdafaa 
lıı ~ı~ı temin içi~dlr.n. 
\ gllizlere göre, Ispanya an

Altnanyaya karşı bitaraflı-
.~or-µmak kaygısındadır. 

lı~~ Ingil tere ile Amerika 
ısıne, crereken bütün crüven-
~e o ~ 

l' te l':Uişlerdir. Almanya hiç 
Al tnınat veımemiştir. 
10rnanyaya bakılırsa,, harb 
tikda kalmak isteyen Ispanya, 
~aya yerleşmek, oradan bel
llt~Paya saldırmak isteyen 
ltı fıkıerin sarkıntılıgmdan 

llerek seferberlik ilan etmis-. . 
'Sıta tu raflığını Almanyaya karşı 
llr rnak kaygısı, müttefiklerin 

her yerde S kuruf CUMA 20 Teşrinisani 1942 

.... 

Dün geceki fırtınanın 
yaptığı hasarat 

Şehir Tiyatrosunun ön kısmı ile 
Taksim deki sütunlardan biri uçtu 

Bodrumlari su basti, kiremitler uç.tu, 
takalar batti, bir kişi öldü 

sandal ve 

Dün gecedenberi yağmurla karİ
şık şiddetli bir fırtına devam etmek
tedir. Bilhassa Aksaray, Kasımpaşa, 
Sirkeci semtlerinde bulunan evle
riı.."l alt katlannı su basmış, bir çok 
evlerin kiremitleri uçmuş, yağmur 
evlerin içlerine akmıştır. 

Sirkecideki gümrük ambarlarile 
Aksaray eczanesini, Mahmudpaşada 
Kürkçü hanında mensucat fabrika
sını da su basmıştır. 

nın battığı haber verilmi§ İse de bun
ların kime ait olduğu hakkında he
nüz malumat gelmemiştir. Bazı ge
miler de demir tarayarak mavnalar 
üzerine bindirmiştir. 

Tepebaşıındaki Şehir tiyatrosunun 
ön kısmından bir parçası ile Taksim 
meydanında medivenler kenarların
daki sütunlardan bir kaçı devrilmiş
tir. itfaiyeye haber verildiğine göre, 
damlardaki soba boruları uçmakta, 
Ü!ltÜ teneke veya çinko kaplı e\ le
rin damları da hasara uğramaktadır. 
Şiddetli fırtına, teneke ve çinkolan 
yerinden kopararak, uzaklra uçur· 
maktadır. 

Bir kişi öldü 

BVrtm İSTANBUL ALKIŞLIYOR 

SURTUK 
ELHAMRA'da 
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Sahibi: Nec~eitl~ Sad~ - Neşriyat müdürü: Hikmet Feridun Es - Akşam Matbaası 
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~ BU • SABA ... a-xı TELGBAPLA.& 

lniilizler Agedabyanın 
doğusuna vardılar 

Mihver kuvvetleri Antelat'ta mukavemet etmek 
istediler. Yunusta düşmanla temas edildi 

Londra 20 (AA.) - Libya'da 
takip harekatına devam eden seki
zinci fngiliz ordusu Binga:ıi'nin ce
nubundaki mıntakaya girmiş ve 
düşmanla temasa geçmiştir. 
Düşman Sirte körfetinin cenubu

nu muhafaza etmek maksadile An
telat' a yakın bir yerde müdafaada 
bulunmağa teşebbüs etmiştir. Hava 
kuvvetlerimiz, Bingazi yollarında 
birikmiş olan düşman nakliye kol
larını şiddetle bombardıman etmiş
tir. Sekizinci ordu, şimdiye kadar 

ispanya bitaraf kalacağına dair 
Amerikaya kati teminat verdi 

Londra 20 (A.A.) - Birleşik Amerika Hariciye Nazın B. 
ır~ltnaz saldınmlarına kaf-şı 

, \' ıkıı bulunmak zoru, yahut 
tiş~a bu taraftan yana harbe 
tı elı; karan ... Bu ihtimaller
li rcaba hangisi, yahut hangi
titı spanvayı bu seferberlik ted-
"ene götürdü? . 
l'U az olagan görüneni, Ispan

Ek ~ ~endiliği'nden harbe giriş
lliı·ıcın hazırlanmasıdır. 

İtfaiye gecedenberi su basan yer
lere motopomlar göndermek ve 
buraların sularını boşaltmakla meş
gı.:dür. Asmaaltında büyük bir hanı 
d:ı su basmıştır. Kumkapıda büyük 
bir ağaç yakınında bulunan evın 
üstüne yıkılarak evin bir kısmını 
yıkmış ise de nüfusça zayiat olma
mıştır. 

Fırtına denizde de hasara sebep 
olmuştur. Bir kaç sandal ve taka-

Fırtına esnasında Bebekte vapura Libya' da 120 hava meydanını ele 
binmek lstlyen Abdiiırcfik adında geçirn iş, Bingazi civarında büyük 
bir genç dalgaların vapuru acınası 1 O düsman nakliye tayyaresi imha 
üzerine is~ele ll~. 1vap11t~' arn.mıdn. kcıl- edilmi;tir. 
mış ve ez:Ierek o muş ur. 

Tayyarelerimiz, Trablusgarp !a• 

Cordell Hull matbuat kongresinde İspanya elçisi B. Cardenasın 
kendisini ziyaret ederek İspanyanın bu harbde tamamen bita
raf kalacağına dair kendisine kati teminat venniş olduğunu 
gazetecilere beyan etmiştir. 

Bcmc 20 (A.A.) - Madridden Londraya gelen bir habere 
göre, İspanyada kısmi seferber Jik hareketi sona ennek üzeredir. 

llıa kısım askerleri Rusyada 
.~Ya ile birlikte dövüşen, 

a~nctenberi mezhebine yahut 
te na uygun geldiği için Mih-
1 ~ılu bağlılık gösteren gene
l\ anco'nun Almanyaya kar
a~l'be girişmesi akla gelemez. 

Vle Yanın coğrafya durumu da 
~ilctıeııce bir harekete elverişli 
l . 
~nanyarun müttefiklere kar
sı Urup dururken silaha sanl

a:n tıı ise, Almanya dilese de 
r ~ çılgınca bir hareket sa
ay oosevelt ve Churchill, Af-
e a çıkarken İspanyol mille-

f 
vv bo~ söz rüşvetile .karışık, çok 
k~tlı teminat verdller. Anglo -
Va 11 teminatının da bir değe
~ tdır 
lltıcta'n başka, zaten yoksulluk 

k llarasızlık icinde çırpman ya-
· .... ve yıkık İspanvanın, Afrika
itıeşmi.s İngiltere ve Ameri-

r e bov ölcüşmeye mecali yok
na ~üttcfiklcrin Afrikadan Av
lld Ya ilk hareketleri, pek ya
oıa büyük çapta hava akınla

ıı acaktır. İspanya bu cünbüş
cı kendine pay ayırmak sevda-
! a değildir. 
r~a·n:vanın. çok sevdiği Mih
tı Yardım etmek ıcm harbe 
k ş~aya niveti olsaydı, bunu 
tk 011ceden, daha iyi şartlar 
ıtıee~ . vapardı. 1940 tcşrininde 
t!e/ • Ispa:nva sımrrna kadar 
8ıuek general Franco ile gö
~lıt' ona herhalde ivi sevıer 

\' etti. O devirde ateşe girme
ıı anasmava·n Franco, harbin 
ll'ıeze doğru giden bu keskin 

rr ll'ıecinde, isoanvol Fasını 
a.a s!etmek imkanları bile kal
tı~ın bir zamanda kendini bo-
İ~· İ.ehlikeye atmaz. 
~ı~~taraftan birine karşı harbe 
tar ek emeli ortadan kalkınca, 

a. afhğ·ını konımak kaygısı 
he~'roı seferberliğinin gerçek 
fı; 1 oıuvor. 
? Panyaya kim taarruz edebi-
~ .. 
i~ttefiklerle Almanya, Afrl

aıt e .A.vruoa birbirlerile çarpış-
01hazırlığmdadır. Bitaraf dev

arak İspanya bu girişme ve 
Necmeddin Sadak 

( l)~llını sahife 2. ıütun 6 da) 

Son zelzele 
hasaratı 

Bigadiç'te yüzlerce ev 
yıkıldı, 6 kişi öldü 

Dar gelirlilere 
yardım 

Hükfunet 10 seneliklerini 
birden alanların tesbitini 

emretti 
Ankaıoa 20 - Balıkesir vilayetinde 

ve civar vilayetlerde zelzele hafif ve 
fasılalı bir surette devam ediyor. Son Ankara 1 ~ (A.~.) - Aldığımız 
zelzele uğultularla başlamış, Yusuf malılmata .gore hukumetçe .. ekmek 
Cami ve Armutlu köylerindeki hasar ve ekmeklık hububat vesaır eşya 
fazla olmuştur. dağıtılmasına dair talimatname dı-

Burayıı. gelen malümat:ı. göre Göl- şında kalan çok dar gelirlilerle çok 
cük nakılhlye me2ı8·kezlndde 17t evi tama- muhtaç kimselere yapılacak yardım 
men yı mış, ev e o uru amıya. 
eak derecede h:ı.sara uğramıştır. üzerinde de durulmaktadır. Ticaret 

Esmeslndere köyünde de 20 ev ta- Vekaleti, valiliklere gönderdiği bir 
~a~en yıkılmıştır. Birçok e~~er_ de tamimde bu gibilerin ve bu meyan-
cıddi hasara uğramış, bir koylu de d kt'l ı O l'k ı 1 .. 1 ·· t" a va ı e sene ı maaş arını a -
0 muş ur. b 1 .. t k 't t' d 1 

Sarsıntının en şiddetlisi Bigadiçte mış u unan mu e aı ' ye ım ve u 
olmuştur. 880 evden yüzde altm~ı gibi muhtaçların adetlerinin küçük 
tamamen yıkılmış, diğerleri de oturu .. ve büyük olarak sıkı bir kontrol 
lamıyacak blr hale gelmiştir. Enkaz altır;ıda tesbitini ve bildirilmesini is-
altından 6 .. kl.~I çıkarılmıştır. temi tir. Toplanacak bu rakamlar 

Neyzen koyunde 27 ev tunıamcn, 48 ş . • .. . 
ev kısmen, Balatln köyünde 58 ev elde mevcut ımkanlara gore ıcabın-
tamamen, Cirdckll köyünde 15 ev ta- da herhangi bir yardım yapılabilme
mamen, diğerleri de kısmen yıkıl- sine esas teşkil etmek üzere göz 
mışlardır. önünde bulundurulacaktır. 

Dün sabah Erenköyü ile Sua-ı devam etmiş ve Suadiye istasyo
diye arasında ve Suadiye istas- nuna yaklaşınca birdenbiıe ray 
yonunun yakınında feci bir üzerinde duran vagonları gör
tren kazası olduğunu yazmıştık. müştür. Bu ani karşılaşma üze
Bu kazada sekiz kişi ölmüs, on üç rine makinist derhal frenleri sı
kişi de yaralanmıştır. Üsküdar kıştırı.p treni durdurmak iste
müddeiumumisl B. İzzet kaza mişse de muvaffak olamamıştır. 
tahkikatına el koymuştur. Dün 
akşama kadar yapılan tahkika
ta nazaran kaza, dün de yazdı
ğımız gibi içlerinde sığır dolu 
olduğu halde Pendik istasyonun
da duran üç vagonun frenlerinin 
gevşemesi üzerine kendi kendile
rine hareket edip Suadiye istas
yonu yakınında ray üzerinde 
kalmaları yüzünden vukua gel
miştir. 

Makinist Azizin idaresindeki 
banliyö treni sabahleyin saat 
5,58 de Pendikten hareket etmiş
tir. heride üç vagonun yolu ka
padığından haberdar olmıyan 
makinist mutat süratle yoluna 

& 

Yaralananların ve öleınlerin 
hepsi erkektir. Ölenler arasında 
tren kondüktörü Nuriden mada
sımn hüviyetleri tesblt edileme
miştir. Yaralılardan Ahmet oğlu 
Necmi, Nazmi oğlu Sami ve Ali 
oğlu Yusuf adlarmda üç kişinin 
yaralan nisp~ten hafiftir. Bun
lar Haydarpaşa Nümune hasta
n~sinde tedavi altına alınmışlar
dır. 

Kazaya sebebiyet veren va
gonlardaki hayvanlardan bir kıs
mı da çarpışma neticesinde öl
müşlerdir. Kaza yerinde dün bir 
keşif yapılmıştır. 

l>iuı &abalıki tren kaza sına ait bir enstantane. Birbiri ne giren iki vagon 

hillc:inde sarnıçlı bir diişman gemi· 
sini ateşe vermişlerdir. 

Şimali Afrika'da Tu-nus'ta resmi 
tebliğe göre işara de~er yeni birşey 
o!.namıştır. Birinci lngiliz ordusu
mın öncü unsarları Müttefik para· 

İspanyada, böylelikle, silah altında bir milyon asker buluna
caktır. 

L 
şütçülerin ve Fransız kuvvetlerinin ı geçmişlerdir. Tunus hava meydani 
d~ yardımile Tunus' a gi.rmişler ve Müttefik tayyareler tarafından bir 
duşman öncü kuvvetlerıle temasa da'ha bombardıman edilmiştir. 

Japonlann yeni bir hezimeti 
Biri zırhlı veya ağır kruvazör olmak Üzere yedi 

Japon harb gemisi daha batırıldı 
Londra 20 (A.A.) - Amerikan 

Bahriye nezareti tarafından bu sa
bah neşredilen resmi tebliğe göre, 
ikinci amiral Lee'nin kumandasında 
ve arasında zırhlılar da bulunan bir 
Amerikan filosu cenup Pasifik' te 
Guadalcanal mıntakasında cumar
tesi gecesi biri zırhlı veyahut ağır 
kruvazör, ikisi hafif kruvazör ıve di
ğerleri muhrip olmak üzere beş J a
pon harb gemisini daha batırmıştır. 
Bir Japon zırhlısı, bir kruvazörü ve 
bir muhribi de hasara uğratılmıştır. 

Bu Japon kayıplarının pazartesi 
günü batırıldığı bildirilen 11 Japon 
harb gemisine dahil edilmesi muhte
meldir. Mamafih Amerikan bahriye 
sözcüsü Japo·nların bu zayiatından 
bahsederken «Bunların yeni Japon 
kayıplan olması farzedilebilir. Bi
zim kanaatimiz de bu merkezdediu 
demiştir. 

Londra 20 (AA.) - General 

Torino bombalandı 
Lon<lra 20 (A.A.> - Şimali it.alya

da Torino şehrine İnglllı tayyı:ıre
lcrr tarafından yapılan akın çok ınu
vaf fakıyetll olmuştur. Hava açık ol
dııiı'u için yollar, ve köprüler tama
men görünüyordu. Bomba. tayyareıe
rlmiz, kanat kanada ve nizanı ha
linde uçaralc bombalaruu salını.şiar
dır. Hedeflere 2 ton aP:ırlığında .bom
balar atılmıştır. 

Bir İngiliz tayyareclsl demt,ştir ki: 
Şehir Ü"Crinde yari~ siat k:ıldı~. 
Bombalarımızı hedeflere isabet et
tirdik. Birç2k yangınlar çıktığını gör
dük. şc"hrin yarısı duman}ar l<;lnde 
idi. Ilk anlarda şiddetli olan uçak
savar müdafaası yavaş yavaı hafl!· 
ıedl • 

Mac Arthur'un umumi karargahın- bir düşman hafif kruvazörü, iki mub
dan bu sabah neşredilen tebliğde ribi ve ihraç mavnalarile harekette 
şöyle deniliyor: bulunmuşlardır. Hava kuvvetlerimiı 

«Kara kuvvetlerimiz, Gonadan düşmana hücum ederek bir kruva
Bunay' a giden dar sahil boyunca zörle bir muhribi bahmuş, bir muh
düşmanı sıkıştırmaktadır. Bu iki ribi de hasara uğratmıştır. Düşman 
mevkiin, civannda harbetmekteyiz. tayyareleri geri çekilmeğe mecbur 
Düşmanın uçakları, Gona sahilinde kalmışlardır. 

Bir Rus muvaff akı yeti 
Viladikafkas civannda Ruslar 
Almanlan mağlObettiler ve ağır 

zayiata uğratblar 

l\loskova 20 <A.A.) - Neşredilen 
hur.usi bir Rus tebliğine göre Rus
lar, Kafk:ı.syad:ı. Vl.idlkafkııs yakın
l:ırında mühim bır muvaffakıyet 
kazanmışlardır. 

Aimanlar 5,000 cilü ve bir o kadar 
da zayiat vermişler, 144 tank 350 
kamyon, 70 top ve saıre kaybetm~
ıerdlr. Almanların 12 ncl zırhlı to
gayile Branderburgs o.l:ıyı en faz
la. zayiata u~nyan birliklerdir. 

MO!!kova 20 (Radyo) - Dün gece 
yarısı neşredilen resmi So·, yet teb... 
liğl: 

Dün kıtaatımız, Stalingrnd mın
taka.sında ve Tuapsenin şimal do
~~~9,a düşmanla çarpışmışlardır. 
Cepher>ln diğer kesimlerinde hiç blr 
değlşllç!l_k olınamıştır. , 

Stalingrad şimalinde düşmanın alt! 
hlicumunu püskürttük ve takriben 
800 di4ztıan subay ve erini yokettik. 
Ganimetler ve e.slrler aldık. Diğer 
bir kesimde düşman defaatıa yap-

tığı hücumlar netıceslnde ve ağır t:\• 
y!at pahasına yıkılnuş birkaç evi ış
gal edebllctı. 

mna mubarc-telcrinde B düşman 
uçağını duşürdük. St:ıIIPgr:ı.dın şi.. 
mali garbi.sinde topçularımız ha ! ,. ' 
ntcşl ile 3 diişm:ın otomob!llnı 'c ı;o 
erini yokettiler. 

Mozdok bölgesinde cli.i~man mii,11.

fa:ı. h:ıtlamnızı yarmak için ynpt·ın, 

mu va ffak.ıyetslz hücumlardan so• ıra 
faaliyet gö.;;lt!rmedi. Tesbit edilflıı 
rakamlara göre bu muharebelerde 
düşmanın 17 değil, 38 tankını pıt.
tık. 200 den fazla subay Ye er~ni s.e 
yokettııc. 

Tuapseuln şimal doğusunda önce 
Jşgal ettiğlnılz mevzileri munaf" :ı. et
tik. Kıtalarımız, dtışman hucuml:ı.
ruu püskurttiıler ve takrit:-en bir 
boliı~ünü imha ettiler. 5 havan t:ıpu. 
17 mitralyözü ve iki radyo 1stasy0-
nunu ele geçirdik. 
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ZON GELiŞi 
Bir hakikat 

U•• ç giin tW\'cl ~ine burada çıkan bir yazımda, tramvay yol
cularından çoğunu iş sahibi vatandaşlardan ziyade lüks 

eşya alış verişine ve dedikodu' ziyaretlerine çıkan hamınlar teş. 
kil ettiğini, hakikate JJek yakın bir tahmin diye, kaydetmiştim. 
Okuyucularımdan, hemcinslerini korumak vazifesini üzerine 
nlan bir küçük hanım - kücük hanım olduğunu kuvvetle tah
min cdiyonım. Çünkii hanımlar yaşlan ilerledikçe hemcinslerini 
miidafaadan vazgeçerek erkeklerle hemfikir olurlar - bana yaz
dığı bir mektupta: <Yalnız kadınlar mı dedikodu yapar zanne
diyorsunuz? Erkekler arasında da de<likoducula.r vardır ve e~er 
en müthis dedikoducu aranacak olsa bunun erkekler arasından 
çıkacağına eminim,, diyor. 

Sayın okuyucum bu iddiasında yerden göğe kadar haklıdır. 
Çünkii erkekler hemen her hususta kadınlara karşı izahı müş
Jliil bir üstünliik gösterirler. Hatta kadınlara mahsus sanılan 
i~lerde bile bu böyledir. l\lesela dikiş dikmek kadınlara ait bir ~ 
addedilir. Ellerinden iğne eksik olmaı:. Buna mukabil düğmesini 
dikemiyen erkekler çoktur. Gt'lgele1im dünyamn en usta kadın 
terzileri yine erkclder arasından çıkar. 

Yemek pişirmek kadınlara vergi sanılır. Şimdiden sonra 
bilmem ama asırlardanberi bu vazife onlann üzerinde görünü
yor. Nitekim kadınların hiç olmazsa yüzde doksanı yemek pişir
mesini bilir. Erkekler arasında yemek pişirmesini bilenlerin mik
darı ise yüzcle on bile tutmaz. Hakikat böyle iken pişirdikleri 
yemeklerle beraber insanlara parmaklarını da beraber yediren 

en meshur aşçılar yine erkeklerdir. 
Erkekler renkten pek anlamazlar. Morla turuncuyu biribi

.rinden ayırarruyan crkeldcrin sayısı rakamlara sığmazken ka
dınlar bu iki renk arasında hic olmazsa daha beş renk tanırlar. 

Buna mukabil bir renk sanatı o lan resimde şaheserler yine er
keklerin elinden cıkmıştır. Dün yanın en büyük yirmi bes res
samı ıuasma bir kadın ismi okmak kabil değildir. 

Bu bakımdan sayın okuyucuma hak veriyorum. Dünyanın 
en lıiiyük dedikoducusu muhakkak ki bir erkektir. Fakat bu 
renk, dikiş ve ahçılık bahislerinde oldu~ gibidir. Kadmlann 
dedikoduyu erkeklerden daha az. yaptıklanna deılil olabilir mi? 

Fiatleri nasıl 
yükseltiyorlar? 

Bir Rum tacirinin iki 
dikkate şayan mektubu 

Piyasanın satış fiatlerini kontrol 
etmekte olan Belediye müfettişleri. 
fiatleri yükseltmek İçin bazı tacirler 
tarafından tertibedilen sahte fatura-
1ar hakkında dikkate şayan bazı ve
ıikalar ele geçirmişlerdir. 

Yorgi namnda bir Rum tacirinin 
Ahmet adında bir tcire gönderip 
evrakı arasında bulunan şu mektup 
dikkatle olcunmağa değer: 

cBurada satılan yağlardan fatura 
almak için ısrar ~diyorlar. Bana 
gönderdiğin şeyler hakkında yüksek 
fiatle bir fatura gönder, ben de mu
amelatı ona göre yapayım.> 

Yine bu Rum taciriain evrakı .ara· 
ıında şu mektup la bulunmuştur: 

«Kara borsada herşeyi bizden 
daha iyi biliyorlar. Bana kalırsa bu
nun arkasından bireşy çıkacak. Siz, 
ne fiatle salllmasına karar vermiş 
iseniz, bana bildirirüz. Ben size yine 
denışmm.> 

Milli korunma 
mahkemesine verilenler 

Dün Limon iskelesi tüccarların
dan bir kısmı Mi1li korunma mah
l:emesine verilmişlerdir. 

Bunlar arasında; Hayım oğlu Sa
lamon Behar, Sabuncugil Limitet 
§irketi, Yağ iskelesinde 1 3 numara
da Kiryako, Halil Or'han Uzunköp
rü, Vasi! Zahariyadis, Mehmet Ki· 
razlı, Osman Akın, Selim Ba§aran, 
Hüseyin Kuru, Yani Popodopulos, 
Hristo Sarı, Ar tin T opaçoğlu, Ce
ıvacl Sever, Yusuf Toka, Bilal Piş
ki:ı, Haydar Çetin, Etem Erkevet, 
Şükrü Boyanlı, Hadi Akbaş ve tez
gahtan, T erdof, Ahmet Nuri, Niko 
Kadarçe, Mustafa Pekmeriler, Mus
toıfa Demirsar, Ziya Olur, Yorgi Ka
r.aplanedir. 

Şevket Rado 

lzmirde şiddetli 
yağmurlar 

Bazi evlerin bodrumla
rım su basb, Gediz 

kabarıyor 

İzmir 20 (Telefonla) - Buraya 

48 aaattenberi fasılasız bir ~ekilde 
şiddetli yağmur yağıyor. Tepecik 
mahallesinde bazı evlerin bodrum
larını su bastı. itfaiye bu evlerin su
larını boşaltmaktadır. 

Manisadaıı gelen haberlere göre, 

Cediz nehri taşkın bir vaziyette ak
mağa başlamışhr. Küçült Menderes 
nehri de Ödemiş ve Tire istikamet· 
)erinde aynı va:tiyettedir. Bu hava
lide bulunan bazı köyleri su bMmak 

ihtimali olduğundan tedbirler alın

miştır. 

Harh ekonomisi 

Hazırlanan proje 
yakında Başvekalete 

verilecek 

Ankara 19 (AA.) - Harb eko
nomisi dairesinin kurulmasına bu
rada çok büyiik bir ehemmiyet veo
rilmektedir. Bıı hususta hazırlanan 
proje yakında Başvekalete verile
cektir. Bu projeye göre harb ekono· 
misi dairesi zirai maddeler, iaşe, sa
nayi ıve mamUlleri, münakalat, tica
ret. ıfiı:ıt tetkik ve müıakabe, müba
yaat ve satı;ı, içtimai yardım, mali 
politika olmak üzere 6 şubeye ayn
lacaktır. Bıı daire, harb içinde 1\ e 
harbden sonra şubeler mevzuuna 
giren işlerle meşgul ol~caktır. 

BİLLÜRŞİŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Tefrika No. 130 Ya7.8.Il: (Vi • NO) 

Umumi Meclis _____ ... ___ 

Be ediye hastanelerinin yeni 
ücret tarifesi kabul edildi 

Meclis elektrik ve tramvay idareleri 
bütçesini de müzakere ve kabul etti 

j HA~B IOU~UMU 

j Tun us' da muhareb 
ı haşlamak üzere 
1 

Umumi Meclis dün ikinci reis vekili 
B. A'bdlilkadlr Karamürsel'ln reislL 
ğinde toplanmı.:ı. Medise gelen evrak 
alakalı encümenlere havale edilmiş.. 
tir. Bundan sonra encümenlcrden çı
kan mazbatalar kabul Cdllmlştlr. 
Elektrik, tramvay şirketine ait mek
tum emlikl ihbar edeceklerle yapıla
cak mukaveleye dair mazbata d:ı. ka
bul edilmiştir. 

!erinden §lkAyet etmiştir. B. AbdüI
kadlr Karamürsel, günde yapılan ta
sarrufun 600 kilo könıür gibi -az bir 
yekiın tutmasından dolayı lambalar
dan blr kısmının söndürülmesini 
fısa~ bakımından doğru bulmadığı
nı söyle~t.ir. B. ihsan Namık, Be
şiktaş - Taksim otobüslerlnin tekrar 
işletilmesini ısteın~tir. B. KAzım Şi
nasi Dcrsan bütçeye konan 40 bin ıı.. 
ra ikramlye paraslle bilhassa vazi
yetleri son derece güç olan vatmun 
ve biletçilere yardım edilmesini. B. 
Nuri Dağdelen, gelecek otooüslerclen 
bir kısmının E~iibe tahsisini iste

1 
Çad' dan motörlü bir müttefik ko 

istikametinde ilerliyor Trablus 

Bundan sonra yiyecek, malzeme vc
sııir fiatlerinin artması lizerine bele
diye hastanelerlnde ücretle tesavı cdl
ıeeeklerden alınacak yeni ücret hak
kında mülkiye encümeni ma1batası 
okuıunuştur. Mazbata, ficretıerin arL 
tınlmasını muva!ık görüyordu. Bu 
suretle yatak ücretleri için hastalnr
dan günde derecelestne göre beş, tiç 
ve iki lira alınması, büyük cerrahi 
mitdahalelcrden on, küçük cerrahi 
müdahalelerden de beş lira masraf 
alınması hakkmdaki talimatname 
madde~i müzakere edllerek kabul 
edilmiştir. 

Belediye biriktirmf1 ve yar<lım s:ın
dığına şimdiye kadar Şehir tiyat
ro~u artlstıcrl de maa§larından yüz
de beş nlspeslnde iştirak ediyorlardı. 
Riyaset makamının teklifi üzerine ar
tistlerin bu sandıktan a!!kalarının 
kesilmesine ve birikmiş paralarının 
iadeı:lne dalr olan mülkly'? Pnci.\mcnl 
mn::batası kabul olundu. 

İkinci celsede elektrik, tramvay 
idareleri bütçesi müzakere ed!lm1ştiı'. 
Azadan B. Atıf blletçllerıe vatmanla
rın halka nezaketsiz muamele ettik-

Apandisit 
tehlikeli midir? 

miştir. 
Bu temennilere elektrik ve tram

vay umum müdür muavini B ceıu- ' 
Jcddin Germiyanoğlu hul::ısat~n şu 
cevabı vermiştir: 

tt- Elektriğe alt büyük miktarda 
malzeme sipariş ('tUk. Bir kısmı geL 
di, bir kısmı da yoldadır. Yakıncia 
otobuslerim.lz gelecektir. Bunları 1m.. 
kfm dahilinde \'C şeh::ln ihtiyaçları-

1 na göre nıatlara tnhsls edeceğiz. Me- ! 
.murların halka nezaketle muameles!l ' 
lüzUm.una tamamen hemfikirim. Kö- 1 
mürden tasarruf günde ancnk üç 
tondur. Asayilj bakımından liızum 
görülen yerlerde yeniden lambalar 
yakmakta tereddüt etmeyiz, Ameleyi 
her suretle terfihe çalışıyoruz. Yeni
den de bir zam yapmak üzereyjz. 
Ancak memurlarımız da cok muh-
taçtırlar. ıı -

Bundan sonra bütçe kabul edll
miştir. Meclls pazartesi toplanacak
tır. 

Ankaradan gele
cek ve Ankaraya 

gideceklerin 
karneleri 

Şimali Afrikada: 

İngiliz sekizinci ordusu hızla 
ilerliyerek Bingazi'ye çok yak
la:1mıştır. Ordu bir ıı:ünde 80 ki· 
]ometre katetmiştir. Almanlar 
Bingaz.i' deki stokları yakarak 
acele çekiliyorlar. Mihver kuv
rvetlerinK1 Elagehila' daki müs
tahkem mevkilerde müdafaada 
bulunacağı anlaşılmaktadır. Müt
tefik hava kuvvetleri çekilmek
te olan orduyu devamlı surette 
bombardıman etmektedir. Ela
lemeyn ile Dcrne arasında tah
ribedilmiş 500 Mihver tayyare
si bulunmuştur. Yalnız Dernıt 
hava meydanında parça parça 
100 tayyare enkazına raslan
mıştır. 

Mihver kuvvetleri Elagehi
la' d& müdafaaya hazırlanmakla 
beraber bu kuvvetler geriden 2 
.istikametten tehdit edilmekte
dir. B~lardan birincisi Tunus'a 
giren Miittefik kU"vvetleri, ikin
cisi de Çad gölünden şimale 
doğru ilerlemeğe başlıyan en 
aşağ 1 O bin kişilik bir Fransız 
koludur. Tamamen motörize 
kuvvetlerden mürekkep olan 
bu kol 1200 kilometre mesafe· 
de olan Trablus üzerine yuru· 
mektedir. On güne karar bura
ya vasıl olacağı. ümit ediliyor. 

Tunus' taki harekata gelince; 
Cezayire çıkmış olan İngiliz bi
rinci ordusu Tunus hududunu 
geçmiş ve A1man pi~tarlarile te.
mas etmi§lİr. Fakat henüz büyük 
muharebeler olmamıştır. Mihver 
Tunus'ua şimaline Bizerte ve Tu
nus' a mühim kuvvetler çıkar
mıştır. Maretal Rommel, beş 

Profesör M. Kemal'in 
dünkü konferansı 

İstanbul vlltıyetlnden: , tayyare ile Biz:erteye giderek 

ı - Ankaracıan muvakkaten İs-
Pro!esör doktor M. Kemal Öke, diln tanbula geleceklere Ankara şehrinin 

akşam Beyoğlu Halkcvlndc: e:Apan- dağıtma. blrliklerl ta.rafından seya. 1 
dislt zannedildfğl kadar korkunç hat vesikalan velleeektlr. 
hastalık mıdır?. mevzulu bir konfe- Şehrimiz muvakkat kart büroların- . 

dan beşer günlük ekmek kartını ~ 
alabilmek lçln meZkür vesikaların 

ramı vermiştir. 

.Bademctklerin boğazdaki rolü ne kart bürolarına ibraz edilmesi la- \ 
ise, apandis barsağımn da karında zımdır. 

rolü odurıı diyen doktor, üzüm, kiraz 2 - İrt.anbuldan Ankaraya glde-
çekirdeği yutmaktan ziyade apandi- cekler orada müşkülata maruz kal- ) 
s!tin barsaklardak1 mikrobun apan- mamalan için §Chriınlzden aldıkları ~ 
dls barsağmda husule getirdi~i tah- daimi kartlarla dağıtma birllklerin
ribat neticesi ileri geldiğini söylrmiş ce mühüt·lenmiş nüfus hüviyet etiz- ' 
ve apandisit olanlann hlç ihmal et- danlarını beraberlerinde götünneH
miyerek doktorla.ra başvur.malan ıo:.a- dlrler, 

Tunus'taki Mihver kuvvetleri 
Başkumandanı general Nehring 
ile görüşmüştür. Mihver Tunus'a 
büyük ehemmiyV: vermektedir. 
lcabederse Trablus'u bırakarak 
Tunusu müdafaa edeceğinden 
bahsolunuyor. 

Diğer taraftan Müttefik .kuv
vetlerin Tunus· un cenubunda.ki 
Gabes ıehri üzerine ilerlemekte 
olduğu bildiriliyor. Bu kuvvet
ler sahildeki Gabes' e varırlarsa 
şimalde Tunus veBizerte'de bu
lunan Mihver kuvvetlerile Trab
lus'taki kuvvetlerin arası kesile
cektir. 

Fransızlar Cezayirde 919-939 
sınıflarını, yani 20 sınıf askeri 
silah altına c.ağırrnışlardır. Bun
lar talim görmüş, harbin iptida-

aında orduya le.atılmış 
kimselerdir. Müttefiklerle 
liltte harbedecek olan bu k11 

rvetler çok mühim bir ye~ 
tutacaktır. 

Düo Londra radyosunun b 
dirdiğine göre Cezayirda b 
nan Müttefik kuvvetler kar• 
~ahına Amerikan ve Jngiliz hl 
rakları yanına Fransız ba)'f 
da çekilmiıtir. 

Doğu cephesi: 

Dünkü Sovyet tebliği uıtı 
müddettenberi ilk defa olar 
cephelerde değere şayan 
şey olmadığını bildirmiştir. 'i 
n resmi haberler Stalingrad' 
Kafkasya' da Nalçık mıntaka•1 

da çarpışmalar olduğund 
bahsediyor. Stalingrad' da A 
manlar, Nalçık

0

ta Ruslar taar 
etmişlerdir. Durumda esaslı d 
gişiklik yoktur. 

Almanların son hadiseler iit 
ı-ine Rusya' dan miihim roikt~r 
da kuvvet çektikleri ve buıı 
rı Akdeniz havzasına nakletti 
leri bildirilmektedir. Bu kıl 
vetlerden bir kısmı ltalya'> 
bir kısmı Yunanistan'a, bir 
mı şimali Afrika'ya gönderil111 
tir. ' 

Hava akınları: 

Jngiliz uçakları evvelki ge' 
iı.alya' da mühim bir sanaıi rnt 
kezi olan T orino şehri-:ıi bo 
barnman etmişlerdir. Bir Ç 

yangınlar çıkmış, mültım hede 
le.e bilhassa Fiyat otomobil ' 
tayyare fabrikalarına ağır ça 
la bombalar isabet etmiştit 
Patlama sesleri 80 mil uzakt' 
duyulmuştur. Tayyarelerin he.P' 
geri dönmü,lerdir. İngiltere'd 
bulunmakta olan Amerika uç.!\~ 
Iarı da İtalya'nın bombardıill11' 
nına iştirak etmek için emir şl' 
rnı,lardır. Müttefiklerin ltaJyıı' 
ya devamlı akınlar yapmaSS 
karar verdikleri anlaşılmaktad1 

Londra radyosu bu münast' 
betle denilııtir ki: « - Rorıı' 
radyosu dün gece İtalyanlar& 
«Arkadaşlar itimad1"lızı kayber 
meyiniz, soğukkanlılığınızı nııl' 
hafaza ediniz.) tavsiyesinde bil' 
lunmuştur. Bu neşriyat İtalyıı' 
daki endişeyi göstermekted'f 
Mihver şimali Afrikadan tarde' 
dilir, ltalya üzerine hergüı:ı bill 
!erce b omba atılırsa ltah ad' 
durum güçleşecektir.> 

yesinde bu hastalığın vefiyata se- 3 - Şehrimizden Ankaraya daimi 
bep olmasının gittikçe önü alındığını olarak nakH hane edenlerb1 Anlmm 
tebarüz ettirmiştir. Apandlsıtin yal- dağıtma birliklerine kaydolmalan ve 
nız yerinde sancı ile anl~amıyaca- kartlarını alabilmeleri için behcme- 1 
ğını, viicudun rnuhtcllf yrrlcrlnde hal mukayyet bulunduklnn da~tma 1 

sancı yapabileceğini söyliyen profesör birliklerinden kayıtlnnnın slllndiği-1 ı 
d itin nl ve ekmek kartının verilip verilme- ~!!""!!""!-..... '"!"""""!"..._,~~~~~!!!!ll''!lll'!!'!!!!"'!!!!'~'""!!""""!"'!'!!.-!!!""!"!"....-.""'!"~ 

M. Kemnl, Türklyede ::ıpan ıs diğinl bildirir birer nakil ilmuhaberı 
ancak binde bir. bir buçuk ntspetıncte 1 Vali Ankaraya gı·tti• 1 ispanya nı·çı·n tlkl d n nıallırı ve bunu Ankara dağıtma 
vefiyat verd.!ğinl ıstatis ere aya- birliklerine iobraz ctmeıert tebll~ olu- Vali 'Ve Beledive reisi doktor B. 
narak izah ettikten sonra seobzc y!- 5 ., h J ? 
ycnlerde daha az, etli yemek yi~en- nur, LCitfi Kırdar Vilayet ve Belediyeye aZlf anıyor . 
lerde ise dabn "Ok apar.dlslW ras_ ait muhtelif i'şler hakkında hüku- ) "' Kal y t de J k d ( Ba• tarafı 1 inci .sahifede }andığını söylemiş, apandisit ~1Ulcı. a Sız encere met e temasta bulunma Üzere Ün " 

k · · · 1 k k 1 A k · · · çarpışma yolunun üstunde, sı bıuıladığı zaman müshil ve lftvman yeme pışırmış er a şam i tren e n araya gıtmışb~. denizin ve A vrupanın {,arp l< 
:rapılınnsının çok te.blikcli olduğunu Tamir edilmek üzere Hasköyde T k • s1clır. Her iki taraf, taarruz V 
anlatmış ve karın ::ı.~rılannın ih..tnnl kalafat yerine çekilen Murada ait ,-· a, Vlm 0- müdafaa planı bakımından 
edilmemesini I.şaret ettikten sonra motörde kaptan Murat ile diğer J Zilkn'dc 10 - Kasım 13 1 kapıvı zorlamayı veya tıkarı'I 
.. .. jbeş tayfa evvelki rıkşam bir Lence· İm .. ö~ kl kendileri için gerekli bulab Jir sozlerlnl şoyle b!tlrntlştir: d .. d'kl . ~· . . S. • Ou. & J • Ak. Ynt. 

1 

re e pışır ı en yemegı yıyıp ze· E 12 23 2 06 7 12 9 45 12 oo 136 Müttefikler, günün birinde, 
- 11Böyle olursa apandisit hlç bir hirlenme alametleri gösterdikleri v~. a'.ıo 7'53 13 'oo 15:32 17 41 19,23 rupaya çıkıs hareketi için İsP 

zaman korkunç olamaz.ıı jçin hastaneye kaldınlmışlardır. J yayı da elverişli mi göıürler, ) 
sa Alma•nya böyle b ir tehll1' 

raydı. Salondan da kadife perdeler- hut parşömene sürerlerken , ve: - Hasta olmamdan korkuyorsa- önlemek için İtalya gibi İspafl 
ı k yı da eli altında bulundur~ 

Je ayrılmış, nispeten mütevazı ve sa- « şte o unuyor, yazılar gorunu· nız, asıl burada böylece oturmakla ister mi? Bu ihtimalleri şimdl 
mimi dekorlu bir odaya girdikleri yor ... Bütün esrar enla§ildı. Çok şü- hasta olurum. Beni gene sararsınız, ll 
•aman LI--danla t.a'l'C'llactıı_r. kür "'a Rabbı"m ... Çok 11u"ı·u"r."' diye 1 h 1 d '· . kestirmek güçtür. Fakat iki ... ı 
....... ....-uan 1'. .,... " ıa. J ,,. ~ ,, sarma arsınız, emen yo a uşerız. arasında kalan, geniş şimal sw 

Cüce iki tarafı biribirine tanış· heyecan içinde ~ırpınırlarken, o, bil· - dedi. F 
tırdı. tün hunları gayet tabii ve beklenen Sönra bir türlü tedavi olmıyan iç- lan Alman işgali altındaki b 1 

Ve billur .n ... eye daı'r demin ögwren- hadiselerı'n normal seyrı' sayıyordu. k' · •ıA k'l b' · k d saya daya•nan, cenup tl ,,..,, ı ıptı asının sev ı e ır şışe çı ar ı: İngilterenin ve Ak.denizin 
diO.i haberi Köse Eminin kansile N'h w k Jk Ş d b" k deh 1 • ı ayet cüce ayaga a tı: - un an ırer a yuvar ıy.a- daman Septe bogw azına dokll 
Orhan Samiye ıverdı'. Handan bü- 1 k' v k lmıyal d d' 

- Ruhi bey... Eğer 
mahzur yoksa ..• 

- Muhterem dostlarım. - ele- ım 1 sogu a ım. - e 1• İspanya, yukardan 'rahut aş!\ 
tün bu •ervet ihtimallerine pek o d' K d f b l k J 

- 1-ce bı"r ı tal bı"r avı"ze oldu. Zı'yarel,.ilerı'n o 1• - Bu öğrendiklerimiz bizi ka- en i ırsat u up Üç tane ar a dan gelebilecek tehlikeleri 
au; .,. kadar ehemrrüyet atfetmiyordu. • k 'd • d' d' S k w k 

h tl bak w .. h"b" 1 sanın önüne kadar getiriyor. Anlıvo- ar aya mı eye ın ır ı. o aga ~ı - o"n.ünde tutmak zorundadır .. t 
ayre e tıgını goren ev sa J ı özledigw i saadete erişmi.,ti. Abva i k J ki . k d' f • 

Cüce, babacan bir tavırla: 
-Tabiiğ tabii ..• Gelsin o 

-::ıümsedi: ..., ruz i define h~Ia yerindedir. Ve tı arı zaman, cüce, en ı ne sıne Ispanyanm kuvveti herhan~. 
~w ruhiyesinde ele bir değişiklik olmuŞ"' kimsenin eline geçmemiqtir. Kasa- karşı yüzlerce, binlerce defa ettiği sel akınını durduracak yetlô. 

da... - Garip bir kaprisimdir, efen· tu. Kendi kendine aövle düşünü- " k 1 w k · · b l f 
d el b " ., yı açmak için icabeden anahtar, asem ere ragmen, ço ıçmış u u- olmıuabilir. Fakat, Milli Se ı ~ dedi. im ... Ben ev e ulunayım, bulun- d J 

K11palı pancurları yokladılar. Ka- mıyayım ... Bu avize her gece bura- yor u: E d d gerçi Köse Eminde ... Fakat madem- nuyordu; gene hafifçe sağa sola yal- zin yıllık nutkunda söylediği 
«- Artık çilem doldu. c a ı- ki hazinenK-ı yerini ke11fettik, demir palıyordu. Ve minimini yumruğunu bi zavıflıkta dü<:mam çekici 

pıyı muhkemce kilitlediler. da böyle yanar ... Eski günlerin ha- mın bütün taksiratı ödenmit bulu- "' ı k k J '< 

Rüzgar hala uğulduyor; yağmur tırası ... Yıldız sarayının bir adetini nuyor. Feleğin kahrı nihayete erdi. mlahfazasını her ne pahasına olursa sı ara : hassa vardır. Bütün kuvve 
bardaktan boşanırcasına yağıyordu. fakirhanemde de tekrarlıyorum... Önümüzde yepyeni bir hayat açıla· bo s

1
un, kırara~ içindekilere sahip ola- - Kafalarını ezeceğim, gözlerini toplayıp hazır durmak bi~ 

]ki erkek ellerirü tabancalarının teti- Tavana kadar yüksek endam ay- caktır.> i iriz. Bana kalırsa bu gecenin ptlatacağım. diye bar bar bağın- pJanlaıın gerçekleşmesine bI'l 
%!-den ayırnııyorlar, ihti ... ·atln yürü- nalan arasından geç•.ı'ler·, redı'ılgotlu c:.: h • yağmurlu, çamurlu olmasına bak- yordu. den e'ngel ol bilir. ı;uı .1 .,,:mdi cücenin evinde i tiyarı şe- I · b" d k" 
yorlardı. bir U§llğa, Ruhi, birlikte gelen hiz- kilde mahbus olmasına ve htıliı Kö- rnıya ıın, bu esrarın üzerine "üneşin Kafile böylece beş dakika kadar Avrupanın o 'Ul' ucun a ı 

Bir çeyrek kadar böylece gittiler. metçirun kalfalar tarafına götürül- se Eminin resmen karısı bulunması- bir daha doğm ını beklemiyeürn. ilerledi. Yağmur yüzlerini kamçılı- panya bunun in hazırlnm 1' 
Cücen 'n evine vardıkları zaman ra- mesine dair emirler verdi. Kırmızı na rağmen bütün bu maniler gözü· Hemen sim diden fı tık 8 ~ cm :ı di- yordu. Soğuk gittikçe artıyordu. Ncc_medd'ıı Sad 
hat bir rıefcs aldılar. Kapıyı Orhan kalın halılar serili bir merasim diva- ne hiçmiş gibi görünüyordu. Kalbin· bine gid ı· · Ort lık zifiri kar lıktı. Bir cep lam· * Vatm n R ceb'n idares'ncl 
Snmi nçtı: nındaı:ı yukarı kata çıktılar ve On de bir hissi kablelvuku vardı: Ko· Doktor itir z etti: ba nın ı ığile b a çıka yürüyor· ı tramvay dün Ye it ul de.-ı 5 ~ . 

- Buyurun, Ruhi bey... - de- beşinci Louis üslubile dö§enmiş mu- }aylıkla bütün müşkülleri yenecek- - H stal w nız nük$edcb'l'r. Var- l .. rd · lya gelirken yandaki lmam Sa ıı 
di. - Misafirlerimiz bahsettiğimiz azzam bir salona girdiler. !er, pek yakNJda 6 e]amete erişecek- sın bu yarına kalsın. Ne olac k bu Birdenb' re •. kn~~ıların~da büyük bi~ kağından şoför ~esulün. :dnres' d 
zatlar olacak.·· Devlere mahsus denecek derece- lerdi Sevdiği adam büsbütün onun gece ene geLeler, labonıtU\ arda ıınk yandı, toondu. D l rı tepelen v"klü kamyon bırdenbıre cadd 

- Tahmininiz gıbi... de yüksek tavanlı, daire içinde da- olacaktı. Ve şimdi etrafındakiler arayac klar, tarayacaklar bir şey .. ndüzmiış g'bi oydı tı 'c kn- r • mıcı >e tramvayla çarpışın' ı 
Doktorla nişanlısının gozune Ilk İrc~i konağıın bu minimini cüceye neşeli neşeli konuşurlarken, bllllır hulamıyacaklardır. rardı: -ı J ÇHPı:ımaJa kamyonurı ıan tıı 

ıarpan, pırıl pırıl, muhteıem ye kris· ait olması insanı §a§ırtacak man:za- şişeden çıkardıkları mavi e-czayı ma· ! Fakat küçük adam• (Ark:ı. .. ı vaı) j fı parçalanmı§lıı. 



ERLERi Vil&yetlerimizde çıkan 
mecmua ve gazeteler 

mahalli hayati 
aksettirmelidir 

~.-.----------~--------... ~--~--... ~-!~ 

Samsunda. değerli münevverleri· 
ıniz, Halkevi adma, iki ayda bir 
d 9 Mayıs» adlı bir dergi çıkanyor· 
Jar. Şehirle ilgı1i, boş bir isim. Mec· 
mua, itinalı da baaılıyor. Denebilir 
ki, bütün vilayetlerimizde neşredi
len benzerlerinin en iyisi. Gıyabi 
dostlanm bundan her sefer bana 
bir nüsha göndermek lutfunda bu· 
landuklan için kendilerine aynca 
t~ekkür ederim. 

Aaıcak, tenkitten de geri kalamı
Jacaiun •.• 

60 nmnaralı son sayının muhtevi· 
yatını aşağıya yazıyorum: 

19 uncu yıla girerken. - Ata· 
türk ve inkılap. - Cumhuriyet 
Maarifinin ana çizgilerinden birka• 
çı. - Cumhuriyetimiz 19 yaşın
da. - Dil bilgisi ve gramer terim· 
leri. - Toprak! Toprak! (şiir). -
Cumhuriyet rejiminde ziraat politi
kası. - Vatan için (şiir). - Tarih 
anlamına dair. - Oğlum benden 
iyi okur, i,>i yazar. - Çuh gediği ve 
bir hatıra. - Cumhuriyet inkılabı
mız. - Kaval sesinde hıçkırık. -
Herodot tarihi. - Heradotun Rav
lin onu münasebetile. -Dergiler. -
Halkevi haberleri. - 19 Mayıs' a 
yazı göndermek istiyenlerle bir ko
numa. 

Dikkat edilecek olursa, bu mevzu· 
lardan hiçbiri Samsuna ait değildir. 

Bir an ,üpbeleadim: 
«İhtimal Çub gediği o vilayet 

içindedir?» 
Açıp okudum; heyhat ... Şöyle ya

sıyor: 

« .•• Bu gedik Van vilayeti dahi
Jindedir ... )) 

Yalnız 
0

18 satırlık bir Halkevi ba
ber:.nde, 30 ve 31 ağuatoata temsil 
•olunun ve ne,riyat kolunmı hangi 
piyesleri ve filimleri göaterdiii. İn· 
ıilizce derslerin ne zaman bqlayıp 
t.ittiği bildiriliyor. - Koskoca Sam-
8Ull ,ehrinin, kazalannm ve köyleri· 
nin iki ay İçinde aksettirilecek mad· 
di, manevi hayab bundan mı iba
relt.ir? İr..aaf edilsin! 

Türk münevverleri elbette dil bil
pinden, gramer terimlerinden, He• 
rodot tarihinden, Cwnhuriyet Maa· 
mmin ana çizgilerinden de babae· 
den yuıJar yazmalıdır. Fakat bu ıri· 
lai .mnuDü mevzular ekaeriya kül· 
lir miieueseleiaıin kUmelcmdilderi 
tehirlerin gazete "Ve derai)erine sön
derilmeli, oralarda basılmalıdır ki, 
bu yilksek 9habisleri daha geniş ta· 
bakalar, yahut alakadarlar okusun. 

Fiatler 
düşüyor 

Tüccar olmayanların 
stok yapmalarının yasak 

edilmesi tesirini 
gösterdi 

Piyasada ıfiatler dün de dütmÜ§• 
tür. Mal aahipleri ellerindeki malın 
fiatini düıürmemeie çalııtakları 
halde aatıtları bir türlü bir noktada 
durduramıyorlar. 

Fiatler mütemadiyen yükselirken 
İstanbul piyasası istihsal bölgesine 
tabi bir hale gelmiıti. Yerinde mal 
yükseldikçe İstanbulda da yükselti· 
liyordu. Tüccar olmıyanlann lüzum
suz stok yapmalarına mani olmak 
maksadile alınan yeni kararlardan 
sonra vaziyet tekrar eski şekline 
dönmüştür. Fazla satıcı karşısında 
az alıcı bulunduğundan lstanbulda 
fiatler diişmeğe b~layınca istihsal 
raıntakalarındaki fiatler de inmek· 
tt.dir. Müstahsil, telgrafla her gün 
İatanbuldan fiat soruyor. İstanbulda 
alıcı kalmadığı gibi yerinde de mal
lara eskisi gibi talep yoktur. Veri
len malumata göre isti'hsal mınta
kalarındaki stokçular piyasadan 
çekilmiş, topladıkları mallara talip 
aramaya koyulmuşlardır. 

Pirince topdan 140 kuruşa alıcı 
yoktur. Satışlar serbes bırakılmadan 
önce pirinçler en soa 120 kuruşa 
satılmııştı. Sabun 85 kuruşa müşteri 
bulamıyor. Eski satış fiati 6 7 ku· 
ruştu. Fasulyeler 50 kuruşa kadar 
düşmüştür. Şehrimizdeki eski ve yeni 
mahsulden mühim mikdarda fa
sulye vardır. Mal sahipleri fiatleri 
düıürmemeğe çalışmakla beraber 
bu İsteksizlik yüzünden fiatlerin 
eskisine yaklaşacağı beklenmekte
dir. 

Diyarbakır yağl';.rı fiat tahdidatı 
eınuında 380 kurup satıldığı hal
de dün 31 O kuruşa müşteri bula
mamıştır. Trabzon yağlan da eski 
f.iatten daha ucuzdur. Ardahacı yağ· 
ları henüz eski fiate düşmemekle 
beraber buna yaklapnııtır. Nohut 
fiatleri aatıılar ıerbes bırakılmadan 
önceki fiate düşmüştür. 

Kömürden 
zehirlenmişler 
Bir vagonda 3 kiti ölü 

olarak bulundu 

Her hangi bir vilayetimizde çıkan Kumkapı civarında tren istasyo
bir mecmuada ise, muhakkak ki ya- nunun biraz ilerisinde ihtiyat tayları 
ndan fazla bir hacmi ora yerli baya- üzerinde duran bo§ bir balık vago
b iual etmelidir. «19 Mayın ta nundan fena kokular çıktığının far
Samsunu bulmak isteriz... kına varılarak zabıtaya 'haber veril-

• Netekim, bu mecmuanın neşredi· miştir. Poliıı memurları vagonun ka
cileri de kendilerine yazı &"Öndermek pısını açtıkları zaman içeride üç ki· 
İltiyenlerden yedi noktaya riayeti şinin ölü olarak yattıklarını görmüıı· 
prt koşuyorlar. Bunlardan biri fU· ]erdir. Derhal tahkikata giriııilmiş ve 
dur: «Daha çok mahalli yazılann o civarda dolaşan yersiz yurdsuz ta
lercih edildiği.» Fakat dercettiğim kımından üç gencin yatmak üzere 
listeden ıwnlaşılıyOT ki liiçbir muhar· bu 'Vagona girip kapısını kapadıktan 
rİr bu çok ehemmiyetli şarta riayet sonra içeride saman ve kömür yak
etmemektedir. tıklan, gece uyurken de kömürden 

«19 Mayıs» ailesi tenkidimden zehirlenerek öldükleri anlaşılmııtır. 
dolayı bana gücenmesin. Kendile- Vaka müddeiumumiliğe bildiril
rini ancak bir misal olarak zikredi- miş, yapılan ilk tahkikatta ölülerren 
yonrm. Yoksa yalr.-~z bu mecmuarun birinin yersiz yurdsuz takımından 
değil, senelerdenberi vilayetlerimiz- Yusuf oğlu Ali Uzunağa adında biri 
de basılan hemen bütün gazete ve olduğu anlaşılmıştır. Diğer iki ceıe
mecmuaların ek&eriyetJe binde bir din hristiyan oldukları anlaşılmışsa 
derecesinde bile kendi mubitlerile da hüviyetleri tesbit edilememiştir. 
ilsilenmiyerek cyiilaek ft8%8J"İyeler· Cesetleri adliye doktoru B. Kamil 
leıı> uğraşhğına biliyoruz. Bu, yakını muayene etmiştir. lki ceset, hüviyet
ıörmiyenlerin göz lıutalıiı kabilin-! )eri teabit edilmek üzere bir müddet 
den. tashihe muhtaç bir illettir. tefhir edilecek 'Ve sonra gömülecek-

Yukarıki serlavhalara dair mala. tir. 
.. b muhakkak ~ ınenıbalardaa .................... •••••••••••n•••H•• 
okumak isteriz. «19 Mayu» tan ise reyi öjrettiji kadar ••• Akai takdirde, 
Samsunu öğrenmeğİ dileriz. Hiç de- l»u nepiyat, 'beldecliiimiz faydayı 
lilse bir lıtanbu) gazetesinin İıtan· bize temin etmiyor demektir. 
Wu, bir Kahire ınec:muumm Kahi· (Va • NU) 

Ucuz pekmez 

Hükômetin karar! büyük 
memnuniyet uyandırdı 

Elektrik 
ücretleri 

Yapılacak zam hakkında 
karar verilmek üzer& Hüki'ımetin, halka muteôil fiatle 

pekmez temini için tedbirler almakta 
q±_duğ"Ulıu yazmıştık. Bu haber büyl\k 
memnuniyet uyandırmıştır. Dün al- Ankarada bulunan elektrik ve 
dığımız bir mektupta deniliyor ki: tramvay umum müdürü B. Hulki 

Pekmez blzlnı eskidenberi alıştığı- Erenin bugün tehrimize dönmesi 
mız lezzeti hoş. besleyici bir gıdadır, beki kt d" El kt "k f b ·ı 

ini b .. '"k k enme e ır. e rı a rııcası· 
Şekerin yer uyu mt yasta tuta- . h ld w k"" .. · · · h l 
J:>ilir, Sabah kahvaltılarında, yemek- nın. m~. taç o . u_gu omur ışının. a -
Ierde reçel, tatlı yerine pekalA kulla- ledıldıgıne daır ıdareye B. Hulkıden 
nılablllr. Bunu hepimiz seve seve yap_ malumat gelmiştir. Ticaret ofisinin 
mak isteriz. Yalnız pekmez fiatinin aatın aldızı 25 kamyondan mühim 
hemen bir misline yakın artma.cıı bu- bir kısmının otobüs yapılmak üzere 
na imUn bırakmamaktadır. tramv-ay idaresine terkedilmesine Ti-

Pekmezln kilosu bir kaç ay evvel caret Vekaleti muvafakat etmiştir. 
120 - 130 kuruştu, Son zamanlarda 
150 _ 160 kur~ çıkmıştı. Şeker fi:ı.tl Bu kamyonlar, daha ıimdidea güm
arttıktan sonra pekmez, taban ile rükten Belediyenin Sürp Agoptaki 
birlikte 160. yalnız olursa 260 kuruşa garajına çekilmiştir. lskenderuna 
satılma~a başlanmıştır. Bu suretle gelen 9 otobüs de yakında şehrimize 
tahan yiyem!yen ve yalnız pekmez al- sevk~dilecektir. 
mak istiyeuler eskisinin bir misli •w .. • 

fazla para vermeA-e mecl.>ur tutuluyor- Dıger taraftan hukumetın son ka-
lnr ki bu fiat çok yüksektir. Hükumet rarı üzerine elektrik idaresine veri
mutedil :flatıe pekmez temin ederse len prim kalkmış ve gümrük fiati de 
hakikaten halka büyük yardımda bu- 21 liraya çıkmış olduğunran elektrik 
lunmuş olur. Bunun için hemen hare_ fiatleri.:le yapılacak :zam hakkınd'a da 
kete geçmek, kış geçmeden ucuz pek- B. Hulki Nafia Vekaletile temaslar 
mez temin eylemek lazımdır.ıı yapmıştır. Elektriğe 1 kuruıı kadar 
Diğer taraftan dun g~len İ~irde zam yapılacağı tahmin ediliyor. 

çıkan Ticaret gazetesi Izmir Beledl-
yeslnln pekmeze 90 kuruş narh koy
duğunu bildiriyor, Fakat bu defa 
pekmez satanlar yan yarıya su kat
mağa başlamışlardır. 

Et fiati 
Birkaç gündenberi yeni
den düşmeğe başladı 

Son günlerde yükselen et fitleri 
iki gündenberi düşmeğe başlamış
tır. Canlı kilosu 85 kuruşa çıkan 
kızıl karamanlar 7 5 kuruşa, beyaz 
karamanlar 80 kuruştan 70 kuruşa, 
Erzurum sığırlan 60 kuruştan 50 
kurup, orta Anadolu sığırlan 50 
kuruştan 40 kuruşa, dağlıçlar 90 
dan 80 kuru§a, marya kıvırcıklar 
70 ren 60 kuruşa düşmüştür. Eski 
senelerde bu mevsimde böyle bir
denbire kilo baıında on kuru§ fiat 
düşüklüğU olmamıştı. 

Alakadıırların söylediklerine gö
re tüccar, yakınlardaki kasaplık 
hayvanlarını mezbahaya getirmek 
üzere harekete geçmiıtir. Piyuada 
dolqan pyialara göre fiatlerin da
ha bir mikdar düı1eceği beklendi
ğinden bir çok kimseler mallarını 
ellerinden çıkarmağa çalışmaktadır. 
Çarşamba günü mezbahada üç bin 
hayvan kesilmiştir. 

ÖLÜM 

Zeytinyağı 
Piyasada 

isteksizlik var 

Yeni mahsul zeytinyağlar p;yasa
ya gelmeğe başlamı11tır. Alakadar
ların söylediklerine göre bugün pi
yasaya çıkarılacak olan yeni yağlar 
sabunluk cins tabir olunan yailar· 
dır. Yeni mahsulden iyi yağlar da· 
ha bir müddet sonra plecektir. 

Yakın zamana gelinciye kadar 
zeytinyailar piyasaya çıkmadan 
önce •ipariş alınarak paylaşılırdı. 
Yeni mahsul yağlara talep yok
tur. Piyasadaki isteksizlik devam 
ederse yeni zeytinyağların yüksek 
fiat bulamıyacağı anlaşılmaktadu. 

Memurlara dağıtılmak ve diğer 
ihtiyaçlara ıarfolunmak üzere yeni 
mahsuilerin yüzde on beşinin hü
kumet tarafından satın alındığı ma
lumdur. Memurlara ucuz zeytinya
ğı dağıtılmağa ba,landıktan soma 
piyasadaki istihlak azalacağından 
yağ fiatlerini düıürmek mecburiye
ti hasıl olacaktır. Bu sebepleri dü
şünen alıcılar, ıimdilik piyasadan 
çekilmiı bulunmaktadır. 

İthalat e§yaıı geliyor 
Bundan evvel sipariş edilen itha

lat eşyası peyderpey gelmektedir. 
Mndeni eşya fiatleri kabarık ve 
Ticaret Vekaleti tarafından teıbit 

Memleketimizin maruf tüccarların_ edilen kar haddi yüksek olduğun
dan ve İttıhad Değinnencilik T, A. Ş. dan siparişler gittikçe artıyor. 
meclisi idare azasmdau; Deniz binba_ T' t r· · '"d"' ı··~·· 
şısı Şükrü Dai5;h Be Ali Nazım Nirsu- ıcare 0 ı~ı ~mum mu ur ugu 
nun kayın pederleri tarafından Hındıetanda'?- satın alı-

H Al• Ö ••t nat:l çu'Vallar gelmektedır. Yakında 
asan 1 gu men mühim mikdrda bir parti daha ge-

Dün Allahın rahmetine kavuşmuş- lecektir Verilen malumata göre 
tur. Cenazesi bugünkü cuma günü yolda da çok mikdarda mal vardır. 
saat 14 te Şişli Osmanbey Rumeli s·· İ 
caddesindeki 50 No. 1ı apartıınanından Ba~ra ve uveyşte, . skemkrun-
kaldırılarak, Teşv!klye caın!lnde na- da ofıs hesabına kanavıçeler b~l~n
mazı kılındıktan sonra ebedi 1st1ra- maktadır. Yola çıkarılan muhım 
hatgahına teslim edilecektir . .Allah rnikdardaki pamuklu dokuma par
rahmet eylesin. tisinin yakında gelmesi beklenmek-

Elim bir ziya 
Aksus Türk Limited şirketi müdürü 

Ömer Azlzoğlunu11 kızı ve İstanbul 
Erkek llsesl son sınıf talebesinden 
Mustafa Azizoğlunun kardeşi Kadriye 
Azizo~lu çok genç yaşında dün hayata 
veda eylemiştir, 

Cenazesi bugünkü cuma günü öğle 
namazından sonra Bayezit cam.linden 
kaldınlarak Edimekapıdaki alle mak
bereslne tevdi edllecettlr. 

Kederli ailesine valotsız bu acı ka
yıptan dolayı teessürlerlmlzi sunanz. 

tedir. Ticaret ofisi umum müdürlü
ğünün siparişleri arasında tüccara 
ait mal da bulunmaktadır. 

ŞEHİR TİYATROLARI 
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ııım ıııııı KOLLEGE KRAMPTON 

lıı;;;ll 1 Gerhar;a:a~ptman 
Türkçesi: Seniha Bedri Oöknll 

Saat 20,30 da komedi kısmında 
ASRİLEŞEN BABA 

Yazan: Spiro Melas 
Türkçesi: A. Hacopulos 

Amcabeye göre ... -

YEDİ KULE İNDANLARllDA 
1 Tefrika No. 52 

' 
Yazan: fskender F. SERTELLİ 

- Demk ki onlan tutma#a, kendi- - Şüphesiz acıyorum. Çünkü gen.o 
ne bağlamağa muktedir olamıı.dın, ve mem.leketınl çok seven, mllletlni 
öyle mi? düşünen bir hükümdardır. 

- Öyle. Fakat buna lüzum da yok- - Bunlan senin a~zından duyaca-
tu. Çünkü benim belU başlı evim ğunı ummuyordum be, sen de ya an, 
barkım yoktur, Ben kadınlaıın evle- bir adammışsın! Zindana kimin tara. 
rinde oturup kalkarım. Kovuluncaya fından atıldığını unuttun galiba? •. 
kadr.r.. ondan sonra arabamı çeker - o başka mesele. Ben hakitııtl 
giderim. söylüyorum. 

Antonyos oda arkadaşlı~ı yapan bu _ Burada ne söylersen boştur. 
rdamın tam bir serseri olduğunu an- - Mademki boştur .• O halde yalan 

amıştı. . . ' ve mdna.sız sözler söylemektense, blı: 
- Salan daıılma amma, dedı. Kı- hükümdar hakkında en doğruru aöy. 

zımın da, kocasının da talihi varmış. ıemek elbette daha ıyı olur. 
- Bu ı~ı yapamadığım için, değU Şimdi uzun ı· ~ kısa ud mi? - a.ın sı ş ur, 
_ Öyl y Sinyor: Ben senin kızma llşık oldum. 

Mereakae.t be ,.:ı,., ık Eğer senden önce buradan çıkarsam,;: 
- me. n ""'"lanya ç ar- Uk 1 . H 

sam, kızını derhal elde etmenin yol- şun onu amzanın evinden 
ıarmı blllrlm çırmak olacaktır. Ben kafama koyd 

_ Nasıl? · ğum işi yapmadan duramam Ne ya. 
- ?{a~ıl ;;? Bundan kol~y ne var: payım? Onu seviyorum. 

Onu ölümle, ceIIAdla te-hdıt ederim - Sev~.n insan, sevdiği kadın 
? • beş on gun sonra nasıl ayrılır? ı:.te 

- Gaddarlık olmaz mı· benim aklım da bunu alınıyor 
- Koku1a ... Ben öldürecek değilim. - Senin aklınla benim r..kl~ 

Biliyorsun ya kızın buradan kaçı- sında dağlar kadar fark var. seu 
'i.'ılmı!':tır. Padişah onu ölcfü ve cesedi n1m kafamın ir.lne girsen, kend 
toprağa. gömüldü sanıyor. Bu işi mey_ bitpazarında sanırsın. Bet! htrşe 
dana cık::ırırsam, hem Hamzanın, sonunu dtişünmem .. Anladın mı? 
hem de kızının başları vurulur. Bu- ••• 
nu onlar da bilirler.. ve Ayşe bana «Koskoca İmparator da 
boyun eğmeğe mecbur olur, 

- Sen gerçekten yaman bir zındana atılır mı? ıt 
adamsın, Ahmet! Çok uzak ihllıruıl- Piç Ahmedi, Venedik ivaly·esınillil 
Jri düşünüyor"-un ! Ben slya.~i bir yanından ayırnuyorlaroı. 
mahki'ım olduğum halde kızımı blr muhafızı: 
kere da.ha görebileceğimi sanmıyo- - Ahmet, Antonvosun aklını b 
rum. Sen adam öldiırmıiŞ5ün, hala na getirdi, Şimdi ikisi bir nraoa ç k 
dışarıya çıkmayı tekrar fenalık yap... iyi arkadaşlık yapıyorlar. 
mayı duşunüyorsunı Serbes kalabile- Diyordu Ahmet zindandan kurtuI.< 
ceğlnden emln misin? mak lçln dört gözle padişahın olum 

- Yarın padişah ölürse, bu işler haberin! bekliyordu. 
kökünden halledilir. Hepimiz (affı Antonyosa gelince, o artık - kız,.. 
şahane) den istifade ederiz. nın hesabına - zindanda yatma 

- Peki amma, AzraUden söz aJım11 tercih ediyordu. Zira padişah öleee 
gibi konuşuyorsun! Genç ve dinç bir ve bir af netlceslnd,. Ahmet tahllyfl 
padişahın öleceğini nerden ve nasıl edilecek olursa. dediğini yapacak, ~ 
kestiriyorsun? Pad~hın ölmesini ben valyenln kızını Hamzanın evinden ta.; 
bile düşünmüyorum doğrusu., ç~racaktı. 

- Ne o? Acıyor musun ona? 

T A K S i M Sinemasında 
. Bugün matinelerden itibaren: 
Intrika ve esrarlar kaynağı •. Dehşet ve heleca.nlar kabusu ... 

Korkular kasırgası .•• 
BORiS KARLOFF - M. MOTO - PETEK LORRE - BELA LUGOSi 

gibi üç büyük cihan artist1ntn kudretıerlle canlandırdıklan Amerikanın 
en büyük K.AY KAYSER cazının coşturucu nnğmelerlle 'süsledikleri 

3ŞEYTANLAR 
Türkçe aöslü. 

Bu har!kulAde meraklı ve korkulu mm, mevzuulle gö-Ueroe hayret, 
kalplerde heyecan uyandıracak. cazın ve ork~tranın ateşli ve ruhne.. 
vaz nağmeleri, Holliwoot'un can alıcı dilberlerinin en güzel tangolan 
en kıvrak rumba ve Bvinctıerı fevkalAde revü ve danslarile gönüllere 
zevk ve inolrah serpecektir. 

Ş A R K sinemasında 
Bu akşam tam 9 da 

Büyük Rejisör: Tourjanski'nln son eseri: 

BRIGITTE HORNEY -
JOHANNES HESTERS'in 
müştereken yara tıklan 

AŞK ve HAYAL 
Bir aşkın en yüksek duygularını ... Bir kalbin biıttin acılnnı ı ..• 
gUnlün çılgın maceralarını .•• Bir sevginin en tatlı hatırala ını ••• 
cazip ve oık bir mevzuda takdim eden sürprizlerle dolu. 

"9 Aşk, N~'e ve zarafetler fi mi. 

Hukuk fakültesi dekanlığından: 

Katip aranıyor 
Fakülteı:nl.z kaleminde 15 lira. asli maa,ıı bir kAtlpllk münbaldlr. Mem 

olmak €.Vsafını haiz olanların Dekanlıla müracaaUarı illn olunur. n 

Galatasaray liaeıi müdürlüğünden: 
Okulumuz paralı yatılı talebenin Udnci taksit zamanı 17/12/942 dlr. 

Tahalllta tımdiden batlanıldıtı illn olunur. d3lb 

- Lokantalarda üç kaplık tabl_dot 1 ··· Bi~i~ gibi iki kap yemekle do· l ... Fakat bi. oturuşta on kap ye-1 ··; Eğe.r tabldottan maksat tasar-ı ... Evvel~ bu oburların iştihasını 1 J.:· .- V~rlık vergisi 
•ulü nasıl olacak diye merak edıyo- yanlar ıçın mesele yokl.. mekle doyanlar ne olacak).. ruf 111e... kaçıracak hır çare J>ulunmalıl.. en ıyı çaredır bayım•• 
IUm Amcabey... 1 . 



ÇiÇEKLERi 
ÇIKTI 

Avrupa ve Amerikada bile emsaline tesadüf edilmiyecek derecede nefis 90 derece limon ~içeklerl HASAN kolonyası büyük fedakirhklar neticesi fstlhzaruıa muvaffak olmuştur. HASAN Depoiu 
ve şubelerinde cep ıişesi 50. 1/16- 80. 1/ 8 150. 1/ 3 300 - 1/ 2 475 • 1 kilo 900 kuruşa satılığa çıkanlmı.ştır. NESRİN Limon çiçekleri dahi çıktı. Fiatlerl şunlardır. Cep şişesi 35 - 1/16 60 • 1/8 100 • 
1/4 1'75. 1/ 3 225. 1/2 275 bir kilo 525 kuruştur. 

, __ G_ü_n_li_ı._k __ B_o_r_s_a_, ı 1 R A D Y Q ı ı ~;~~~~u~:~~~,~~b~~~~~~.:., ıçınde bulunan 
İstanbul h~rsasının 19/ llt91Z fiall&ri Bugüııkü program Pamukovanın Sakarya nehrinden sulanmıısı ve ıslahı Merl tahmin edilen 

Telgraf Memuru Alınacak 
v Devlet Demiı'yollan umum müdürlüğünden: 

Londr,ı tızPrlne ı sterlin 5.ll4 12,so Program 12 33 MüZlk (Pl.}, keşif bedeli !lat vahldl esası üzerinden (1534838) lira <80> kuruljtur. ı _ Teşkilat garlanndakl tel evlerinde bilfiil muhabere memurlu~und• 
Nevvork nzerlne ıoo dolar 130.50 12 45 Ajans hab~rlerl,· 13 Hlcnz ve Hl- 2 - Eksiltme 27/11/942 tnrlhine raslıyan cuma günü saat 15 te Ankara çalıştırılmak üzere müsabaka ue 40 telgrafcı alınacaktır. 
Cenevre üzerine 100 frank 30.325 ca~kAr makamları. rad:l Su işleri reisliği blnas:. içinde toplanan Su ekslltme komisyonu oda.<ım- 2 _ Müsabakada kazananlardan orta okul mezunlarına 60 llk okul me-
Madrld fl7 rr!ne ıoo pezeta 12.0375 da kapalı zarf usullle yapılacaktır. zunlarına 49 lira ücret verilecektir. 
sıokhn~·n fr•Prln~ 100 kuron 31.135 18,03 Faısıl heyeti. 18·40 Dans muz.L 3 - Isteklller ekslltme şıırtnamesi, mukavele projesi, bayınd1rlık işleri 3 _ 5 BlrlnclkAnunun 1942 günü saat 14 de Haydnrpaşa, Ankara, Balıke. 

ESllA:\I ve TAHVİLAT ğl (Pl,), 19 Konuşma, 19,15 Şarkı ve gcııel şartnamesi umumi su Jşlerl :rennl şartnamesi ile hususi ve fenni şart- sır, Kayseri, Malatya, Adana, Afyon, İzmir. Sirkeci ve Erzurum işletme mer-
. Türküler, 10,3o Ajans haberleri, 19•45 nameıert ve projeleri c50t Ura foo .. kuruş karşılığında Su işleri reisliğinden kez:er!ııde yapılacaktır. Müracaatlar bu ieletmeler ve Atelye müdürlü11-ü i.,c;-
Ikramlyell cır. 5 933 Ergani 20.- Klftslk Türk müziği, 20,15 Radyo Ga... nlnb1llrler , y " 
"' 7 934 s E ı 19 50 · tasyon şefliklerince kabul olunur. 10 ıvas - nurum · z.etesl, 20,45 Şan sololnn. 21 Evin s:ı- 4 - Ekslltmeye girebilmek için isteklllerln o.59,795• Ura cl6ı kuruşluk 4 _ Müsabakaya ıştır.ık şartlan ounlardır: 
Sıvas • Erzurum 2-7 19.70 ntı, 21,15 Temsil, 22 Snlon orkestrası, rnurnkkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az üç gün 1 _ Türk olmak, 
% 7 941 Demlryolu 1 19·- ::2,30 Ajans haberler! ve borsalar. ev\·eı bir dilekçe ııe Nafıa Vektiletine müracaat ederek bu işe mahsus olmak 2 _ F.cnebi bir kimse ile evli olmamak, 
eor, 5 Birinci tl!rtlp Milli MUd:ıfna üzere vesika almaları ve bu vesikayı göstermeler! ~arttır. Bu müddet içinde 3 - 18 yaşını bltlrmL' ve 30 yaşını geçmemi§ olmak, (30 yaş dahil) 
istikrazı 19·- Yann s:\hahki program \'es!kıı isteğinde bulunmıyanlar eksiltmeye giremezler. 4 - Askerllğlnl yapmış olmak, 

1 
7,30 Progr:ım . 'i',32 Vucudumuzu ça.. 5 - Istekll1erin tcklil mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir 5 - İşletme merkezlerinde yapılacak telgraf muhııbere memurluğu im. 

Dr ı'brahim enker l~tırnlım, 7,40 Ajans haberleri, 7,55 saat öncesine kadar Su işleri reisliğine makbuz karşılığında vermeler! la- Uhanında muvaffak olmak, 
• 1 Müzik (PlJ. zımdır. 6 - İdare doktorları tnrafındıın yapılacak muayenede sıhhi durumlan 

Halıklı Hası. Dahiliye :\IUtef:assısı Post.oda olan grclkmeler kabul edilmez. 0053\ demlryol işlerinde vazife gormeğe elverişli bulunmak, 
Beyo~lu Ağncamll, s:ııı:ıuı.ğacı, 

1 

Hali tasfi)·ede bulunan 5 - Miirncaııt !stldalarmn bağlanacak veslkıılaı şunlardır. 
Co~!ukreşme sokak No. 13. • ş A R A y A N L A R A Nüfus cüzdanı, veya tasdikli sureti, dlplomn veya tasdikname, askerlik 

Tel: 42468, .. --· Sark Marl'\ez Ecza 1 vesikası ve askerlik yoklamala:-ı, polisten tasdikli iyi hal k!\ğıdı, çiçek aşısı 
ij r\ kağıdı, evıı ise evlenme cüzdanı, 6 adet vesikalık fotoğraf. 

gl•E!!ill Dr Ihsan SP.mi Devlet Denizyolları Şehir hatları gemilerinde çalıştırılmak üzere Istldalar en son 3 blrincikanun 1942 günü saat 12 ye kadnr kabul olunuı. 

1 Ök •• ••k Ş b 1'inlt Anonim :;;ır1teli ı meslekten yetişmiş, askerlikle alaknsı olmıyan Büfeci ve Yardımcı- (1453) 
sur u uru u Tasfiye lle\ClllH1Cn: ya ihtiyaç vardır. Taliplerin Karnköyle Vngonli Üstünde 11 numarada , -----------------------------

1 
Ôbiirük ve nefes darlığı, boğ· Hail trufl~ede bulunan şlrketın aşa- , Kantin amirliğine mür~caatları . İstanbul mahrukat ofisi umum müdürlüğünden: 
maca ve kızamık öksürükleri gıda yazılı ruzn mcde bı..lunan hu- amiiıiıimami:mİİEi!llİm31ı!li!miıi:i:33l:lC::lCm~ı:z::ı!:'ıii~Zll::::immıi Ofisimizin odun ve kömür karnelerinin kimlere ve nasıl dnğıtılrıcağı, 

için pek tesirli ilaçtır. susat hakkına.:ı muzaker de b.ı1u ı- Ege denizindeki mu h te 1 i f odun ve kömur1er1nın nereıerden. nasıı alınacağı hakkında mahaue bmkıc-
Herkes lcullnnabilir. ı rnak ve kararlar ittihaz etmek uz.ere rınce ve halkça hasıl olan t~reddütlerl izale maksadlle aşağıdaki izahat yn-

942 senesi biri clk"nun ayının 2 nci fenerler tamir ettirilecek zılmıştır. 
z.ıı YI _ Kadıkoy ynbancı a~erllk çaışamba giıniı saat 10 da lçtlm:ı edl- 1 - Vilftyetın emir ve tcnslb!le birinci tertip olarak sabit gelirlllere (si-

şube,, ndrn almış old•ığum terhis tez- ıeccğlnd n mezkür gur ve saatte Devlet limanları isletmesi umum müdürlüğünden: vll, :ıskrr, memur dahil) emekli, dul ve yetimlere mahalle blrllklcrı vasıtn
k remle EPyk ?: nüfm; memurh:ğun- 'Insflye burosunun bulunduğu Sır- K<'şlf ve teminat mlkta;ları şa ıda l azılı Bodrum ve civnnnclakl fener ıılle cinğıtılmak üzere 20 b!rlnctteşrln 942 tarihinde mahalle blrıiklcrlne da
dan aldığım niıfus teıkereml zayi et- kec de Hora sancı~an hanında 6 No. kuleleıı ve miıştcml!Mı tn.mıratı n:ı rı a~ rı olmak üzere açık eksiltmeye kcn- ğıtılmak üzere kaymakamlıklara odun ve kömür knrneleri gonderllmlştlr 
tim. Yenilerini n lnca ımdan hüküııı- da h!ssedaıanın hazır bulunmaları mııştur. Müfredat cctvellerlnden ofise !ı(>r}ÜZ bir tanesi gelmeml.ştir. 
lcri yoktur. ve içtima gı.inunden bir harta evvel i 5 12 942 cumaı tesi günü snat onda Galata rıhtımındaki umum müdurlük A) Odun karneleri yeşil rı>nkllclir. 250 er klloluk 4 kuponludur. Bil' yap-

T vfık S:ıtır 326 Rize lçtfman iştirak edecek his,edarlannl binasında t.oplnnacak olan mubayaa komisyonunda ihaleleri yapılacaktır. rak üstiinde karne ve kuponları numar:ılıdır. Birlikler kıırnPlcri hnl!m tevzi 
hfımll olduklarıı hlss~ scn'"tlerlni Talipler keşlfnamelerı gcir.ıuck üzere hcr gun Levazun şubeıılne mürncaat edecek \'C gönderdiğimiz cetvelleri arkasındaki talimata tevtlknn dolciurtup 

D E R M O J E N mııkbuz mukablllnde Buroya te\•di et- edebıllrler tasdik edecek ve iki nüsha olıır:~k ofise gönderecektir 
meler! veya bir bankaya tesllm edlldl-j İsteklile~In ihale saatlerinden ev\•el mübavnn komisyonuna mürnc~-at Orls blrllklerden gelecc:t bu cetveller üzerine o blrllklere en yakm dop-
ğlnl rnübeyyln ilmühaber ibraz \'e etmeleri lliin olunur. !ara gönderecek ve tevzlatın tn.t1h ve miktarı gazetelerle llan edilecektir. 

YANIK, ÇATLAK EKZAMA ve 
CİLD YARALARINA fevkıılMe 
iyi gelir. Derinin taze!enmesine 

kaydettirmeleri lldn olunur. Muvakkııt teminat K~lf bedeli Yapılacak iş Karne sahipleri bu 11ftn üze!"lne o depolara gidecek ve parasım verip 
Lira Llrn odunlarını alacaklardır. 

ve yenllenmeslne hizmet erıer. 
HER ECZANEDE BULUNUR. 

.................. illi 

1 - Müraklp rnporunun okunması, 
2 - Tasfiye memunı tarafından 

tanzim olunan raporun "okunn·ası ve 
bllançonun ve hesabatın tetlclk ve 

ZAYİ - Beyoğlu kaymakamlığın- Uı.sdlkl, 

14 1889 Bodrum fener rıhtımı kule ve b1nası Ofisin odun fiatları. 
tamiratı Kesilmiş Kesilmem~ 

135 
37% 

91) 
15~ 

1812 
4962 

1317 
2059 

Pasparlke feneri kule ve binası tamlrJ Meşe beher çekisi 9,50 Kuruş 8,90 Kuruş 
Ali Burnıı feneri kulesl ve mutbak, Gürgen beher çekisi 8,50 Kuruş 7,90 Kuruş 
he!A. tamiratı Kestane beher çekisi 7,50 Kuruş 6,90 Kur~ 

B> Ofisin odun kömürii karneler! kırmızı renklidir. M er kll<>luk 4 ku• 
Penente fenerı kule ve binası tamlrJ ponludur. Bunlar hakkında da odıaılar gibi muamele yapılacaktır. 
Gadare tenerı ve binası tamlrl Ofisin kömür fiatları: 

dan 1518 hesap numaıııslie almakLal 3 - Tas!lye memuru z.imnıetinin 
olduğum oğlum Zeki Karay'ın .askeri ibrası, 1 
maaş cüzdanı kaybolmuştur. Yenlsf:UI 4 - Sıhhi sebepten dolayı çekilmek 
alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. istıyen tasfiye memurunun yerme dl- < 1588) Kilosu 

Hanlfe Karay l ({erinin intihabı. --------------------

Kara işçisi alm~cak 
Eski Bulgar kömürü 10,50 Kuruş 

1 
ı 
5 

20 
60 

120 
800 
800 

2,000 
8,00Ci 

80.000 

25.000 
10.000 
5,000 
2.000 

1.000 
500 
100 
50 
20 

10 
3 

25,000 
30,000 
25,000 
40,000 
60.000 
60.000 
80,000 
40.000 
40,000 
80.000 
240.000 

01.so!> Yekun 120.000 
Tam bilet 3 !ıra. yarım bılet 1.50 

llradtr 

Vekilliğinden: 
ı - Kapalı zart usullle yapılan eksiltmede istekli çıkmaması dolayısUo 

2490 sayılı kanunun 40 ıncı maddesi hükmüne göre pazarhklB 1h:desine 
karar verilen 47lll06 Ura 10 kuruş keşif bedelll Kayseri Bı.ilge Sanat Okum 
tesviye atelyesı binası inşaatı p:ızarlıkla tallblne ihale edilecektir. 

2 - Pazarlıkla ihale 25/ XI/942 çarşamba gUniı saat 15 te Ankara'da. 
büyuk Evkaf apartımanında Meslek! ve TeknlK Öğretim Müsteşarlığında 
top'anacak Vekillik İhale Komlsyonunda yapılacaktır. , 

3 - Bu inşaat. için lüzumlu olan çimento ve demir Veldlllkçe {emin edi-
lecektir. • 

4 - Bu lnş:ıııta ait proje ve şartnameler, Veklllik Yapı İşleri Müdürlü. 
tünden ve K • rrı Maarif Müdürlüğünden 23 lira 60 kunlf mukablllnde 
alınablllr. 

5 - Pazarlığn girebilmek için, 
n> 22626 lıra 24 ku~tan .baret muvakkat teminatın 24!>0 sayılı kanun 

hukı.imlerl dairesinde verllmesı. 
bl En az (200 000) liralık benzer! inşaatın teahhüt edlldiğlne ve teahhll

dun Ifıı. olunduğuna dair veslkıı. gö teıllmesi, 
el Ihale tarihinden üç gün evvel (tat l günleri hariç) Nafia Vekllllğin

:len alınmış ehllyet vesllmsının ibraz edilmesi, 
d ı 1942 s~nrslne alt T!caret Odasından vesika alınmış olması şarttır. 

<1594) 

• 
1 1 

Devlet limanlari işletme umum müdürlüğünden : 

• 
Devlet f,imanları J lctıııesi Umum ;\1udürlüğ'ünden: 

işletme ambarlama servisinde çn lıştınlmak üzere kara lşçlst alına-
caktır. • ... 

Evvelce tallp olanlann (3) giın zarfında mezkilr servis şeniğlne müra
caatlan Hi.zımdır. Aksi takdirde hakları sakıt olacaktır. 

Yeniden bu ~e talip olacaklar, dllekçelerllc derhal müracaat etmelidir-
ler. Bunlardan aşağıdaki şartınr nrnnacaktır. 

1 - Yaşı 18 den aşağı v~ 45 den yukarı olmamak. 
2 - Bu işlere sıhhat ve bünyece müsait bulunmak. 
3 - Zabıtadan musaddak bir hüsnühal kaı;rıc1ı, aşı ve sıhhat raporu, ikl 

adet fotoğrafı bulunmak. <1590> 

Elektrik Ustası Alınacak 

Yeni meşe Bulgar kömüril 14.00 Kuruş 
Yeril kömür 12,00 Kuruş 

2 - Birliklerin karneleıi müstahak olanlara acele dağıtmaJan, mO.fre. 
~amanda doğruca ofise göndermeleri, blrUklerln dat cetvelleı-in1 en tısa 

ellerinde mevcut karneleri hlr kaç kupona ayırmak suretlle daha çok aUey• 
odun ve kömür vermeleri müreccahtır. Bu tevzlattansonrn. lklncı tertip kar
neler gonderııcceğlnden, halk noksnnl:ırını sonra da ikmal edebllecektır 
Halkımızın mahalle birllklerlne müracaatla karnelerini ofisçe gazete ııe ya.: 
pılacak illin üzerine kendilerine alt günlerde ve gösterilecek depolardan 
parasını verip bilvezln odun ve kömürlerini nlmalıdır. 

3 - Birlikler akasında talimatı yazılı detveller!n blrlncl hanesine kar
ne vereceğl ailenin sıra numarnsını, dörde münkasem lk1ncl hanesine ku
pon ııumarasını, üçüncü n1neye kame numarasını, beşinci haneye kam• 
alan ailenin kaldığı hane numarasını yazacaktır. 

4 - Memurin kooperatifine dahil olanlar odun ve kömür almak için 
mtzkür kooperatife müracant edeceklerdir. 

5 - İstanbul Mahrukat Ofis! Mısır çarşısı yanında Makulynn hanında 
Z üncü kattadır. Telefon No. 21329 dur. (1510> 

Mahdut mes'uliyetli Garp 
Linyitleri İşletmesindenı -ı Devlet Demiryolları ve Limanları !ıletme , -

som:ı, Tavşanlı, Değimıisıı.z ocaklarımız için ehliyetli Cç Elektrik usta- Umum idaresi ilanları 
sına ihtiyacımız vardır. Talip olanların ellerindeki bonservislerle müessese-
mizin 1'ııvşanlı l\lerke2lne yazı ile müraraat etmeleri ilan olunur. ============================::::ı. 

Öksürük ve Bronşiti 

TV L 
Muhammen bedel! 110000 lira olan 1000 M3 gürgen kereste 1/ 12/ 1942 salı 

günU .'U\at 15 de kapalı zarf usulü ile Anknrada Idare binnsında top~anan 
Merkez 9 uncu komlsyonc::ı ııatın alınacaktır ! Bu işe girmek isteyenlerin 6750 llralık m~vakkat teminat !le kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar ndı geçen 
komlsycn rclsllğ!ne vermeleı·I lazımdır. 

K • J • d h J • • Şartnameler bir lira mukabilinde Ankarada Merkez ve Haydarp:ışada 
Omprıme erı er a geçırır. Hayd:ı!"ps~a veznesinden temin olunur. (1433) 

ilıriram--11&11mm KUTUSU 35 KURUŞnJR. EIBlll:m--ICIZ:mııi * 
Bir sene zarfında Haydnrı:~a deposunn gelecek olan tahminen em bin 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: ı ton maden kömurunün tnhmll ve ta.hl!ye işi kapalı zartla eksiltmeye kon
_______ _. muştur. Eksiltme 3/ 12/ 94'.? tarihine müsadif perşembe günu saat 15 d• 

ı - Şartnamesi mucibince 600 kllo sakız p:ızarlıkln satın alınacaktır. Hapdarpaşada birinci işletme komisyonunda yapılacaktır. 
2 _ Pazarlık 24/ 11/ 912 tarihine rastınyrın salı filnü saat 9,30 da Ka- Beher ton kömürün tahmil muhammen bedeli kırk tahliye mııhammt:n 

bata§ta levazım şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. bedeli otuz beş kuruştur. 
3 - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden nlınablllr. Muvakkat teminat llcl bin seki?. yüz on lk! lira elll kuruştur, 
4 - Isteklllerln pazarlık için tayin edilen gün ve santte % 15 güvenme Tektir mektubu ve dl~er \'esa1k1 ihtiva eden kapalı znrflarm. eksilt:neden 

p::ıralarlle blrUkte adı geçen komslyona gelmeleri ilıln olunur. d225ı bir saat evvellne kadar komisyona verllm~ olması lazundır. 

s·vas çimemto fabrikası için 
ustabaşı ve usta alınacak 

Sümer Bank Umum Müdürlüğündenı 
İsteklllerln elektrik sa:üralları, elektrik kazan ve türbin ~!~rinde usta

başı veyn usta olnrak çalışmış olmalan yahut sanat mektebi m~unu bulun.. 
mnıo.rı şartttr. 

Bu va.sınan haiz olanlar nüfus hüviyet cüzdanla11, askerllk vesllcaları, 
hizmet vesikaları, mektep şahadetnnmeler!nln asıllnn veya tasdikli 6urctıe
rllo 30/ 11/942 tarihine kadar biz.zat veyn yazı ile Anknr:ıda Sfuriert>ank 
Umumt işletme Müdı.irlüğüne müracaat edebilirler. 0561) 

itinalı gözlükçülerimize 
Herke in takdir ettiği ZEİSS PUIC1'AL 

11'1\'J,UCUOC:I.UNDA bulunur. 
BayP.Zlt Vezneciler No. 39. 'l'eleton: 23895 

gözlük çeşitleri gelrulştlr. 

İstanbul Maarif Müdürlüğündenı 
Beden temlyesi !kadın yardtmcı oğretmenı yetlştıımek üzere, şehrimizde 

bir ny devam edecek blr kurs açüacaktır. ' 

Bu hususa alt şartname !88 kuru, mukabilinde Haydarpaşa veznı.>sin
den alınnblllr. 

Fazla izahat için l.şletn~eye müracaat edilmelldir. (1351) 

Devlet demiryolları umum müdürlüğünden: 

Kaloriferci alınacak 
İhtiyaca b1naen Ankarnda istihdam edilmek üzere Jilzumu kadar kalo

rlfercl alınacaktır. 
Ya.pılncnk imtihanda mı.ıvaffak olanlara llyakat derecelerine göre 1 in

ci sınıf ustalık muadili 100 liraya kadar aylık ücret verilecektir. 
Askerllğinl yapmış ve halrn ilişiği bulunmayan taliplerin dilekçelerin• 

bonserv•sıerlni, şimdiye kndıır çalıştıkları yerleri bildirir kısa hal tercume
Jerinl, nüfus hilviyet cüzdanı tasdikli örneği lle en az okur ynzar belgelerini 
ve 2 adet 'esilm fotoğraflıırını ekllyerek en geç 30/ 11/ 942 tnrlhine kadar 
Ankarada Cer d~lrest rels!lğlnc göndermeleri. U452) 

Değirmen Sahiplerinin Nazarı Dikkatine 

Atelyemlz lhtıyacı için tornacı. tesviyeci, motörcü, demirci, kaba ma Yüksek tahsillerine devam eden kız talebe Ue, henüz vnı.l.feyo tAyln edıl
mem~ kız ~retmen okul\l gilndüzlü mezunlarından kursa. glrmeğe tnllp 

idnremtzj olanların en aeç 28/XI/1942 tarilılne kndar MüdürlütümUze müracaatları 
r n "OZ kalafatçı ve burgu~u alınacaktır. 

İstek! !erin miısb t evrnklarlle Haliçte Camialtı mevklindekl 
y nl atelye şetllğlre müracant etmeleri. (1516) llAn olunur. (1~70) 

Büyük bir un fabrikasındr::ı çıkarılmış muhtelif ebatta ve komple 
bir halde müteaddit valslarla serbest vals topları, vals tornıı.ları, vi
dcler, elek tiansmisyon milli, demir ve ağaç kasnaklar vesair un 

fabdkası Alatı ve edevatı satılıktır. Görmek isteyenlerin Kalafat 

yerinde Y cmeneciler sokağında 9 7 / 99 numarada Aşçyan deposuna 

müracaatları. 

.................... 


