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PAZARTESi 
Şeker fiyabmn .ırtırma sebebleri - Vilayetlerde mahdut 
gelirlilere 3eker tt.v~iatı valiler \arafından seçilecek bayi 
Jer '1rafmc.ian nasıl yapılacak? - Kömür satışları ve sı 

: Numara: 1150 Sene: 4 nai müesseselerin muamele vergisi hakkındaki karar 

i ı?ı: z:sx72 "o"'ıa erutu .. o: ı14 il nameler de çıktı. 
"'""""""'"'""'""""'""""' , .. J Ankara 16 (Husust muhabirimizden gösteren bir beyanname He ellerinde. 

1 
telefonla) - Devletçe pa •asız verile kı atok!arı bildirmeye mecbur olacak 

lsu Akşamll cek giyim eşy~sı ve ncbaU mahsulle; !ardır. 

Alrikadaa Alman 
Ordusu çekilirse ... 

vaı.an: SADRI ERTEM 

S EiitzıNCl 1n;lllz ordusu dolu. 
cUzgln garba doğru ilerliyor. 

GorUnilşÖ göre Romel ordusunu birwı 
en·eı Afrlkadan cekmek için tıazır -
lanmakt.adır. 

Blnga:ıl llmanındakl haurlıklar, Al. 
man radyoırunıın Afrika hakkındaki 

mUtaleaları m}h\-er Jtln Afrika bikA_ 

yeNntn :Romel orduııunıın Akdeniz yo. 
lu3 IA A '\TUpayn dönme 1 ile nihayet 
bular~ğı zannını kuvvetlendirmekte -
dlr. 1'llhaklka Almanyaya göre MISlr 
lıattCı Afrika bir ileri meni olmalt. 
tan daha ba~ka bir şey değildi, Afrf. 
ko. hubin bftoot"#I blr yer olamazdı. 
l\lısırın l5gnll ne harbi nihayetlendi. 
rlr, ne de l\lısırda kazanılacak bir 
zafer harbi Almanya lehine oevlrcbl. 
zafer, harbi Almanya lehine conrebl 

ve plrlnayı ta sir veya tasfiye eden ŞEJ\ER FJY.\TI NF.OF.N 
sınat mUesscselerden muamele ver • YÜIL°'ELD1? 
gisjnin aynen alının8öı hakkmdalci 
kararname bugUn resını gazetede in,. 
tişar etmiştir. 

'IUCCAR OL~llYANLAR STOK 
YAPA:\lll'AOAK 

Ankara 16 (llur.usi muhabirimizden 
telefonla) - Her türlü sanat ve ti_ 
caret erbabınn faaliyet sahaları ha. 
ricindeki mııddeleri tllccar olmJyan 
larm herhııngl bir malI tıcaret mak • 
sadlle stok etmelerinin yasak edilme: 
si hakkında bir kararname ne,şredil 
ml.§ur. Bu kararnamenin neşri tar{ 
hine kadar gerek taaııyet 8&halar1 
harlcinde kalan maddelerden ıtoic 
yapmış o!an sanat ve ticaret erbabı 

ve gerek tüccar olmadıkları hald~ 

ticaret malcaadlle herhangi bir mad • 
deYi stok yapmış olnnlar bugünden 
itibaren bir ay içinde atoklannı tas. 
fiye etmedikleri ı.akdlrde bu bir ay • 
lık müddetin hltamınr takip eden üç 
gün fçinde malın nevini. miktarını, 

maliyet fiyo.tını ve bulunduğu yeri 

Ankara 16 (Husust muhablrimlzder. 
telefonla) - Bu seneki ııeker tatih. 
saUmlzjn 60 bin ton ve islihla.klniıı 

!se 100 bin ton raddesinde bulunman 
ve geçen aeııeden müdevver şekr, ıto. 
lrunun da bulunmadığı, lstihlA.kin tah 
dldl zrmnında evvelce yUrürlUğe ko • 
nulan talimatnameler gereğince ya _ 
pılacak tevziat harjcl:ıdekı satı§la~ 

için fiyatların arttırılması lUzumlu 
görülmüştür. Ancak esas itibarile 
yUkse!tmek muvafık görülmemişse de 
mevcut fiyatlarla halen satışa çıka • 
nlmakta ol&n §ekerlerln derhiLl piya_ 
aadan çeklldlklerj ve balkın ııeker bul 
makts. müşkUIAta uğTadığ'ı görülmek. 
te olmasına, bundan ba§ka mUstahııi 
le ıeşvlk için verilmesi mukarrer ve 
beher 100 kilo pancara mukabil bir 
kilo §eker primi OtJk;;rJn bugünkü fi. 

yatlarının 120 ve 140 kuru, olara'.ı: 

tesbitlnl ıco.p ettirm,.kte olduğundan 
evvelce neısrolunan talimatnamelere 

(ArkılSJ: Sayfa 2, Sütun l drl 

ll~:;,ırm Almanya ıçın ehemmıyeu Bugünkü iki kaza 
orta ve yakmşark imparatorluk ordu. 

larını Afrlkada tesblt etmek, onları B k l 
Kafkasa yardımdan ınenetmektl. Ro. ı·rgenç amyon a 
mel ordusu bu '-azlfes}nl yaptı, battti. • 
&U dııklknda neredo olduğunu tayin 

et,mclt mü,lrill olan Romel kuvvetler\ t . d k l k ••ıd ee 
kendilerini hAIA mütteflk ordulara tıt. 1 l n a a ara o u 
kip ettJrmekte olduklan için gene I~ 1 
cörmektedlrlcr. Fakııt Fasın, Cezayl. 
rln, Tunusun ı,gallnden sonra U-OmP. 
Un bu vazifeyi daha çok devam etttr_ 
nıesl milmlcUn değildir. Bu vazlfe~·i 
hıı::ınrmayn çalı ırlrnn nılh\'er kuvvet_ 
lcrfnln tamamen esir dilşmesı ihtlnı.a-
11 '\'8rdır. 11.att:,d bu kuTI·etler için Ar. 
:ıenho,-er kıtalarlyle l\longomerl ordıı 
ıru arasında 111kı ıp ltalmak iki ate;i 
ar:ısında tamamen ma.h\·olmak de • 
melctlr. Bunan için mlhver ordusunun 
ııllratle A!rlkadan a~ nlmıısı, hattı\ 

Trablu9 mmtnka ının bile ltnlyanlnr 
tarafından terkedUmesl bcldeneblli r. 

İki taraftıın llerllyen mllttefik or. 
dıılan önUnde mihver kuvvetlerlnh1 
llrııtle gemilere bjıımrleri oldukca 

güç ve tehlikeli olmakla bcra.. 
her, Afrlkada kalmRktan doğacnk 

tehlikeden daha hafift lr. Mihver lru". 
'\'etlerinin Alrfkadan Avrupaya nak'I 
ltnlynn donenması fçln dı> bU) Uk ve 
yenı bir imtihan olacaktır. 
Afrlkııdım yapılacak rlcntln hlma 

yesf halyan donanma ı l\·ln Afrlkıı. 

ya gldl:>ten çok dııha tehllkelldlr. Çti•ı 
kll o uımıın Akdenl:ıılekl hava, \"C dl'. 
nlz durumu mllttefik1er hr,.nbına teh 
ilkelerle doluydu. Şimdi vaktfd~ 

Belediye Fen işleri MltılrHliilnfln 
kalo1 ııerc st ae a . .ır y&ralandı 

Bugün şehrimiztl~ iki feci kam
yon ve tra.mvn.y kazası olmuştur. 
Şoför Hasaııın idal"eSindcki 3S5ö 
numa:ulı yliklü kamyon kan.koy 
istikametine doğru Şi~haneden ge
çerken, Kasımpaşaea otı:ran Ka
sım Ali isinıli bir genç; ani ola
rak kamyonun önUne çrkmış ve 
bir sadmeye maruz kalm:şt:r. 

Kasnn Ali, tekeı-leklerin altın
da bir müddet sürüklendikten son 
ra başından be \'Ücudunun diğer 
yerlerinden ağır surette ynralan
mı:ş, jındadr c;ıhri otomohi'i ile has 
talıan~Ye kaldırılırken dlmüştür. 
Kaz..'l etrafıııda tahkikat yaprlmak
tadrr. 

2 nci kaza ise Türbede Belcdjy" 
Fen İş!erı MüdUrlüğünün önünde ol 
muştur. 30 Numaralı Edirnekapı.Bao 

çekapı tramvayına binen Beledjyıı 
Fen İşleri Müdürlilğtı kaloriferclst 

Mehmet, tramvayın tamamile iÇlne 
girmeden vatmo.n arabayı hareket ııt 
tirmlştır. Mehmet yolun kenarında 
bulunan Mahrl'.lkat O!'slnin 4385 plA. 
kalı kamyonunıı çarpmıştır. 

Ba§mdan ağ'ır surette yaralanan 
Mehmet hastahaneye kaldırıımıııtır. 

Dün üç zelzele oldu 
Ka.n<lilli Rn-.ııthanesimlen bil

dirilmbtir: 
Dün a!'şnm yaz savtiyle blri 

l 9 u ı O da.kikn 56 saniye, diğeri 
20 yi 1 dakika 57 saniye. diğer 
bir üçüncüsii de 20 yi 58 dakika 
24 saniye ge~e iıç yer depremi kay 
dedi"n·i~tir. 

Bunlardan biri'ncisi ve Uc;iincU
E>ti g:ıyet hafiftir !kincisi rle o!
clu1u;a şidde+lidir Her UçıinUn de 
me'"kt'z Ü'!<ıü 1 tanbuldan 265 kilo
rr.etre uzaklıkta tnhmin edilmek
tedir. 

nıu ait artlarla ynpılan lhrııctan son nelllt Afrika b:ırplerlnln muhas~ı Ç('kllmektlr. ttalyıı tein tııe, koskoca. 
l'a kaybedilmiş bjr muharebenin neti. İtalya. irin (lÖ)le bülAsa edlleblllr: mnn bir ldeıııın, bir ra nV'\'tlmn, bı,. 
celerı de ltalya için yeni tehlikeler, 1 - Mı ır ttıılya tarafından işgal lınpnratorluğun geriye bırakılma§t 
~"Cnl kayıplar lhtlınallnl ortaya çılcar. edllememlştlr. 1 demektir • 

makt.ndır. Akdenjzde ınUttı•flldn bu. 2 - Habe nrazlııl ktıybf'ılilmlştir. Afrll,a hareketlerinin hu bakım • 
gUn daha kuvvetlldlrln. Hergiln 8 - ~arki Afrika ıııüttetjklerln e. dan iki milft<'flk ara,.ında ayrı ıı~ rı 
kUV'\'ctlerı biraz dnhıı art.maktadır. llne geçmi tir. tesirler ynpa<-a~"lııdıı ~tlphe yoktur. 

Afrika muharebelerinin bı>yle bir 4 - Trablus, Blngnzl tebllkedrdir. Afrl!cndan çel.ıtdllcteıı sonrn ynpılnn 
muhasebe ile nlhRyet btılınR!lı ihtimıı. Romelln \'e onları takip f!derek t. mthv('r harrketl"rlnd" de mllrlafaa 
lı Alnumyadan zlyad<' ltalya iizt>rlnde tal~·an kuvveth•rlnln Afrjlmdnn ay • bakımından bir benzerllk yakrnlıh: 
t~lr yapacak mablyrttedlr. Almnnyn rılmRları en lcısa !ahiri ile ttalyan yolthır. 

için Roınel orduları ı,nret ettiğlmlt müstemleke imp:ırııtorluğunun Ro Afrlkanın şlmııl &ahtnertnln, ve A!<. 
gibi \"azffelerlnl yapnıışlnrdır. Fakat mel orduııımıın nııklt ile birlikte ta"- denizin kuımen olııun miittrflklerhı 
meseleyi İtalya fı;oln .\lmnnyıının zn fiye edilmesi demektir ftalva için bn kontre!ü altına glmıe"f Akdenlzln 
'"lyeslnden mUtnlea rtmeye lmkftn rl<"Jltln mıına ı budur Şlmd.I mlb\·er l ııtmal sahlllt>rlne yapılacak bir o.kı • 
Yoktur. ordularının r.escıllnl \vnıp:ıva naklr. nm mukııddimesl:llr. Bu başlnngıcı 

İtalya lı;oln Afrlkıı bir haYnt me~I'- derken donanmssını da tehlikeler! 1 karşılamak itin ynpılnn ilk h."lrcket 
le ldlr. Rejimin t.emeı tnşıılır. Nete. sokacaktır. Ynhut A!rlkııdakl kala.n \'işi Frans:ı ıoın Alınan~ıı. Nl!!ln t _ 
kim emperyııllııt ltalynda mUs. kuvvetlerin tamamen lmlıMına razt talya tarsfınd:ın ll!!mll olmuştur. 
temlekeler na7.ırlığı ''Afrika Na. olaeaktır. VJın 1'nn asının lşg-ntı Almanla t. 
~•rlıfı. a41ylıe anılır. ffalya fçla l\lıınzara bndıır. Bo kndıır mlihlm ~in bir set '\'8zlfe!!ı gU~Ur fakat Nl 
Atrtka8a yapdan mthvrr muharebele_ eet1ct"lttı doğururak olan bir hMI"-" ııln tlalyan kttV'\'ctlerl tarafınWın mp 
1191a pyNI Afrlkadüt ltelyM lrele 8ntm~ t,tıb!afl!P Romanın lkrlfn gibi tedllmest Afrllmyı 1talyaya iade ~ 
nııerlnı muhaf87.a etınek, hııttA l\fı. dllşUnmeıılne lnıkl\n yol•tnr. Aloıany1ı mez. Ulr ma.ıtlnblyet, bir rl<'flı mUtte. 
•ırı fa"'l"t lmJlllrııtorluğunıın bir ,·ıııı. 

1 
için Afrlkndrın ayrılmak, bir ileri fikler nraınndaltl bu fnrkı ıı:ı.rahatle 

:Yetı haline koymaltt,ı, Ho.lbukl Uç se. me\·zideıı çıkmal<, bir ba~ka batta ortaya çıkardı, 

1,-----, 
İngiliz 

gaze eleri 
Şimali Afrlka 

barekAtae llgll 

Vaziyeti 
inceliyorlar 

_,,.._ 

Deyli Mey[ gazetesi 
diyor ki: 

!on harekat ile 
mı tea ~ıer mubaL 
reaeye ıs eı.Uklerı 
durama verın~ıer 
Londra, .16 (A.A.) - Deyli Tel 

graf gazetesi bu sabalık: baş yazr
sında, dU~mau ıiddialarma rağ -
men -Jıl. bunlar şimali Afrikad~, 
hava ve deniz sahasında milhim 
lıareka! yapıldığını ış'ar etmekte
dir- l>uralarda deniT. ve hav ... 
t:stünlüğiinh eller:nde bulunduran 
lann mtlttt'fikler dduğunu y:ız
maktadır. 

Kaçınılması :rnllmkUn olamıyan 
bir Mdise 0 1arak hru"C"kiı.t srrnsın
da bsZI gemilerin kaybedildiğini 
kabul eden bu gazete. l3 dU..,man 
denizaltısının claha şirrıdiden tsh
rip edildiğiııi de itAve et:mekteöir. 

Başvekilimiz Saraçoı;lunun gaz.ctccller it• bir gör~me ynptı~ıın l ar.mııstık. 
R&.mjmlz başvekili toplnntı~a fstlrlik eden gıu.etecllcrle beraber gö tcrlyor 

Rom el m ·· hi mik
tarda takv·ye aldı 
İngilizler Martuba inme 
sahalarını ele geçirdiler 

Londra, 16 ( A.A.) - Vişl radyO.iU 
Rommelln mühim mlktaı da takviye 
ler aldığ'ıru bildirmektedir. Rommel 
ordusu tarafından işgal edl en yenı 

mevziler, El Alemeyndekller kadar 
kuvvetli tahmin edilmektedir . 

Kahire, 16 (A.A.) Bugün neşredi 
len müşterek İngiliz Orta§ark tebliği 

Dlln Sekizinci ordu Marıubanın 

inme sahalarını ele geçlrmiştJr. Zır?'! 
Jı düşman ordusu bakiyelerinin takl 

bine devam edllmektedir. Bingazı llı 

§arktan Tokraya kadar uzanan sahil 
bölges~ne cumartesi gecesi bo~balar 
ve mltralyözler!e taarruz edilmiştir. 

Bingazl Jlmanında b.lhassa olddctll 
bir infllAk olmuş ve yangınlar çıK 
mıştır. 

DUn avcrlarımız garbı Siranaylkt" 
geri çekllmekte olRD dUşmanı hırp~ 
lamağa devam etmişlerdir. Helnkcı 

tipinde bir tayyare dUşürlllmUştür. 

M ihverciler Tunusa 10.000 
kişilik bir ordu getirdiler 

Mlttellk kıtalar iki kolde n l'an · sa girdi 

Korsikada şiddetli çarpışmalar oluvor 
Diğe'l' taraftan mUttefik lruwet 

l~rin tevecc.Uh ettil:leri Bizerfin 
ele ge~ri'mt'si mUtt!'Iiklere veni 
imkAnlar a~aca'ktrr. Bizert'd~n· ge
len filolar. :?ifa itadan cenubi hal· 
yaya giden hava filolarmrlan da
ha fazla ve data kuvvetle taarruz 
yapaLileceklcrdir. 

(Arkası: sayfa 2, SUtun 6 da) 

Londra, 16 ( A.A.) - Birinci lngi 

llz ordusuna mens:..:;ı mUfrezeler ön 
terinde paraşütçUler olarak Ame 
rikan kıtalarının da yardımlyle Tu 
nusun büyük denjz Ussü olan Blzert 

1 clvanna kadar jleriemlşlcrdlr. Diğer 

müttefik kıtalnrı Cezayir tıo Tunu• 
arasındaki boğazı geçml§lerdir. MUı 
ver Tunusa getirmeğ'e muva.flak ol. 
duğıı takriben 10 bin kişilik ordusu . 
11u takviye eımeğe durmadan çalıt 

maktadır, Bu ordunun, şarktan ha 
reketle garp istikam1>tlnde Uerllyen 
kuvvetl,.rle birleşmek ıııtlyen mütte. 
tik kıtalarının bu maksadı temin et 
meleJ1ne maı:I olmak için aonun& 
kadar mücadele edeceği zannolun . 
maktadır. Fransız kıtalan Tunusta 
karaya. çıkarılan mihver kuvvetleriy 

le müCJ.deleye devam etmektedir. 
Cezayir sularında deniz muharebele 
rt olmakt.ııdır. Bunların mihver de 
olzaltılan ve bomba. tayyareleri ile 
yapılan çarpışmalardan ibaret oldu 
ğu zannedj!mrktedlr 

Şeker zammının faydaları 
ve7.anı BiR MUHARRiR 

D ÜNE kadar ııcnedc 105 milyon 
l•ilo lieker yl)orduk. Uu mlk. 

tarın yiizd\• .)l'tml~ beşini fııbrlkıLla. 

rımız temin cdl)Or, geri knlıınını dıı 

dışarıdan grtlrlyorJuk. ı~ııkııt mtıht« 

lif sebeblerlc pancar lııtllı~ııllmiz a 
:ı:aldığı için 11el•er fııbrllmlnrımız :10 
milyon kilodan fnzlıı şel er Japama • 
mnk zorund:ı lmld~;ır Şlındlllk dı,ıu 

dan l}Cker getırmek imklinı dn knl . 
madığı tçtn cllınlz.dekı 60 milyon ki. 
Joyu serbest ntı:ıa urzetmck do •r•ı 
olamazdı. 

Hilkfimet y«>rfnde bir knrıırla b•ı 

miktarın yansını yardıma muhtaç 
sabit gelirli vatnnd ,,ı:ıra u~·ırı~o· 

Her birine ııydıı nUfus b:ı~ınn Gl)ıl 

ı,:-ram şeker verllecel<tlr. Geri kalan 
2:1 milyon şekerin flJatı nrtttrılaralı 

ııerb<>st piyasaya arzı knrarlııtınl 

mı,tır. 

Bu tedbirin taydahrı şunlardır: 
l. ı·ardımn mulıtn~ ıınblt gelirli 

\·atandaşlar şekeri eski flyatlle ulma 

ğn dt>vam ede<:eklcrdlr. 
2. Şeker flyatl yl\lt~elıllğl için Is 

tlhll\ltt tablatlle nutlBMlk ve 1 tlhsııl 
llf'\•yeslnl bulac lctır. 

S. Rö~ lece gUnUn btrtnde hllsblltUıı 
!iekCrsfa knlın:ık tehlike 1 ÖnlPnml) 
oluyor. 

4. Yeni flyatlnrln <'ker ıı:ıtı'ı de" 
lete JOO milyon llm lcadnr tahmin 
edilen bir gelir temin t•dcccl<tlr. 

3. Bu para ted:nillde bnlunl\9 100 
milyon llrıının bfr kısmını Ç<"lcmek ve 

enflllsyonu önlemek lınkftnını vere • 
celrtlr. 

ti. Bu para ıcup eder11e rnlllt müda. 
rııaya da sarfedllebı!t-<1cl,tir. 

Goılilüyor ki şeker"' )n,ıılan t.anı 
ıuın harp zururctlcr1 ııe bağlı ııuılmİ 
ebeblerl olduğu lmd11r, büyUk fa~d:ı. 

ları da \'ar. lllç şiıphc iz ı,;<'kn ço _ 
culdar için, h:ıstnl:ır iı:ln, muhtaç 
halk için ı>sa lı bir gıd•ıdır. Hunu dü 

15iuır11 hUlcQıııet, l>Ö~ luııüı l •'dlğl bal 
\"e pekmez yerine şeıu•r ıstihl!k eden 
ıeJıirlerdekt tınlkın büyük bir kı .. mına 
eski flııtla eker '"ernıl;)c devam ed • 
oektlr. Geri 1 nlnn tıuııun bil) ük bir 
kı mmı hali '\'Bktl )erinde olıınlnr 

t~ktl ediyor. Şeker eııııslı bir gıda ol. 
makta beraber ze\·lc için ıuırfrdllnıed1 

ği tııkdirde tııtllıl klnlı. azalmnsmd.• 
hiçbir mahzur bulunıl"I) an bir rruıddı 
dir. Tatlı, lcomposto 111 tıı. ııerbw 

gibi Çt' it çeşit ~ lye<*k ·~·ereldndL•n 
ncfslml1i mahrum ı•t mrk .. artıll' milli 
~eker ıstıhımliml7 bl7e bo1 bol \"l'tt" 
l'~sld lezzet ıtt.rntlnrım11.ı tf'rketml;\' 
muvatrnk old ığumuz nl bette şelH•r 

azlığına kolay katlan ıhllt'<ıt'ğt:r: !i'.'lr 
fiyatımız R7.al:ıcnğı !çlıı şrkrr 1.ammı 

bUtçeml7 için göriincfü~tı lmdıır aifr 
bir 3 ülc olm13 ll<"alihr 

Bütün nıeııM'I, hımclrııı lıö\'le ektt; 
zevk \'0 lezzrt için dl'ti'll, hj7e temfııJ 
ettiği kalori itin ve ıııııhtoç olduğu 
nıuz miktarın asgari hn~dindo yeme 
ğl lmbut etmekten lhıt•et. 

DUnyRnın kan ve l\ft"Ş kaımı:aın ( 
çfndP balondu~ bir ""vl1'~ "~ • 
7.tn tadınrlan blrıı1 ferlıı1'Arlık etme. 
ınlz 11\zımgeljyor. llPrhrıldr ek81 
•ulbtan daha tatlı bir nesne değlldfr1 

JJern, 16 (A.A.) - tsvıçre gazete 
lerlnln Roma muhabjrlerı Koralkalı 

ıann 1tıılyan işgal kıtalarına tidde~ 
le mukavemet ettlklerınl bildirmek 
tedirler. 

Uc•nıa, 16 (A.A.) - İtalyan ordu 
!an umumi kararglilıının 905 numa 
l"alı tebliği: 

İtnl3 an ve Alman Jtıt.ıı.lan Fran 
sız sivil ve askerı makamlarının mu 
vafakt)yle Tunusta karaya çıkmış 

ıardır. 

Korsıkııda ve Cenubi lo,ransada k 
talarımızın' hareketler! tamamlan 
mak Uzeredlr. 

Alman bomb:ı tnyyarelert Frnnsı; 
ş mnl Afriknsının hava mevdanlar 
na taarruz etmişlerdir Birkaç dil~ 

mım ıaryaresi yerde tahrip edilmiş 
lir. Altı dllııman tayyaresi de ha 
vada refaltat avcıları tarafından dU 
l rülmU"ŞtUr 

serecUye ratmı 
Ene met ı 

Kesme şekere 530 
kuruş tıyat koycıu 
Şeker fiyatlarını taorlkad.a topt&n 

olarak toz 480, kUJ ıekcri de MO 
fronqı olarak t.esbtt •dUcıiştl. ~n 

toplanan Dalmt EmcUmeıı şekerin Ki 

losu lı:csme 
0 

530, toz 510 kuru~ pera 
ltendo olarak satı~ı kabul etml§tl1" 

• 



ahkeme Salonlarında 

Şehirde: Koridorda bir 
hakaret 

, 
l 

A 

a • se 
* Bilhassa son ikl yıldanberi IJ.lm. 

diye kadnr g6rUlmeml§ derecede yük. 
~imi:.; olan §ehrimlzdekl emla.k kıy • 

meUnin bir mUddettcnbert dllOtQği.t 

\ e ~ayrltabil olo.n alım satım mu • 
mc: 1 rinjn durduğ'u görUlmektedlr. 

:;. DUn blızı fınnlar, memurlu 
mahsus ekmek ılarnesUe halk ekmek 
tarnesı arasında fark olmııdığuıı ile. 
ı .sur rek ucuz ekmek istihkakı sa 
blplerıne, istihkaklarını vermek iste: 
memlclerdjr. 

* BugUnden itiba~n ~ramvaylar 

ra duraklard:ı durm!lmo.lttadır. Fa • 
at bu iZdlhamı henUz önlemiıı değil,, 

Evleneceğini vaadederek kadının altın 
bileziklerini ve paralarını ahp 

ortadan kaybolmuş ... 
Koridorun ucunda birdenbire bir - Da\'ll<ıı mısınız. T 

gllrWtU koptu. Bir ko.dın sesi ortnlığı - Davneıynn ''e cezasmı istlyo_ 
pın ~nı öttrUrUyordıı. ram. 

ı..ir. Halle derhnl o tnrafa Uall:Jtil, ben - Ne diyeceksiniz, bııyıın l\lünev • 
* Alemdarda klimUrcU Hll.9eyt:ı do oralanna ıuu-ıııarak yaklnıtnn: verT 

Yalç.ınkaya, soğuklar b~ıayınea kö. Bir kadın bar bar bağırıyordu. - Ben bu adama holmret etmedjm. 
mUrUnU bodrum katma doldurmuJ _ Rezil, atanmıı.:ı. arlnnnuı.z, enin Sade-Of' kendisinin )aluncı ve dolandı_ 
ve mUıterllerc "hiç klSmUrUm kalma.. ne mnl olduğunu ben ,·aktile anlnm.a.. rıcı olduğ\ınu sli) ledlııı, yalan nu, be. 
dı,, demJ•tlr. Arama netıccsinde k6 • d ı dl " lıydım. Am:ı, nasılsa aldandım. ıra _ nl soy u, SO\'ftna çe\• r . 
mUrler meydana çıkarılmıştır. lstan. kat, dilnynda elimden kurtulsan bile Araya kimleri koymadı, kimleri'!. 
bul birlncl mllll korunma mahkemesi, ruıırette iki elim )'Oknndadır. Ben • Günlerce ytılvardı, yatmrdı, benimle 
kömUrcüyU 70 llra a#fr parıı. cezası, den kurtulamar.sm • evlenmek istedi. Eh ben de ııo kndar 
ödemeğe, dUkkAnmm 20 gün kapan - Kadın bağırdı!•~ orta )"a3lı bir a. olsa gencim, senelerce dul otunıcalt 
ma.ııma ve klSmQrlerinln müsaderesine dıım da kalab:ılıt'ln arııs:ııın Imn am!( değtllm ynP ••• Bn 'dıı göziime reuıı 
mahkQm et:ml§tir. kaçmak istiyor, fo.kat buna mU\'affalt gürünmedl, konu:ıstuk. $fülc,tik, e\· • 

.1(. C. H. P. Fatih ve Sarıyer kaza olamıyarnk: lenmeği kararııı,t:ırdık. 
kongrelcrı dlln yapılmı§tır. Fatilı - Kadın kes Beelnl, ,-nllaht kanıı •• Bol bol para harcıyor, benJ gezme. 
kongresinde valı doktor LQtfi Kırdar mam seni poll e teslim ederim. lerc, eğlencelere güturüyordu. Meğer 
la. parti vnl)ret 1dnre heyeti relsl Hf'm b:ı.kın bakın nasıl hakaret ed.1. bunlıır hep bcnı knndımııa.k fçinmı:ı . 
Suat Hayri. ürgübln de hazır bulun. )'Or. sız. do §&hlt iniz yB, Polls, polilis. Nihayet efendim .•• 
m11§1ardır. diye kadını ı.orlmtnınğa ~.alr"ryordu. - Canını buraları bize alt değil, 
Yurtda: Nihayet ndlt~e J10liSI geldi, adam Bu nılama hakıı.rtıt ettiniz mi, etmoM 

* hınlt Civarındaki dnğlara kar da\11Cr olduğunu söyledi ve lmdııı diniz m1 '! 
~· bu yUzden havalar soğumu"• lmkkındıı bir znbıt \'ant.knsı tanzim - Bir dal.1ka mUsatıde edin elen • 
~ur. olunarak cUrmümeşhut mnhlce01eslne dlm, o,.ay geleceğim l3te. .• nihayet, 
iL~ 'l'lcarct oflsı umum mUdUr}l Mer. vertldiler. bana Anadoluda.n pirinç geUrteceğl • 
~ gitmi§tir. Umum mUdUr Mers~ıı ., "'° 1f. 1 nl, az bir pamya lhtiyncı oldıığunıı, 
gUmrllklerlnde bulunan ofise alt maL ltndın, mahkemede blle hır mı ye. bunu verirsem mallar reldlkten flon • 
larla meşgul o!ac:ık ve ora.dan aym n6Dlemf, bir hıı.lde yerinde cluramryor nı. lkt misli ile ıade edeceğini f!Öyledl. 
maktmt.Ia lskcnderııntı. gidecektir. du. İkide birde da\'DCI me\•ldlndo olan YnlvanJr, ynkardr. Bunda yapılmıya _ 
Dünyada adama dönerek, gene yıı.vn.:ı oslo hn. cak bir ııey yolc, değil ınl'l' Tuttum 

.:f. Şimali Afrika sularında, 13 mlh. knrct cllmlclerı snrfedlyor, ııd:ım da altın bllezfklertmı anttım, biriktir • 
ver dcnlz:ıltJSlllm batmldığmı Londra derhal nynğıı. rrrlıyarnk: djğlm blrlmo kurusu da. bun:ı ekle • 
resmen bildirmektedir. Bu denizaltı • - Htıklm bey, Mkim bey duydu. dlm, kendlstne verdim. 
larm be~, son iki gün zarfında deni_ nuz yıı. dedi'? Burada da hakaret edi. Fnlmt o gün, bugUn bir daim ytı:ıU. 
Zin dibine gönderllmlııtlr. yor, diyordu. nU gürmodlm. Nihayet laı anladım, ve 
~ Kanton şlmo.linde Sunkaldekl HAklm bir fkl ihtardan onra sert_ mah1temeye verdim. Bu Mbah da. 

Japonlar çarııamba ı;cces1 ııımale doğ. lendi ve lrndmıı: mahkl"mcdo ber aeyl lnk~r etmeııtn 
ru ilerlemişlerse de alddetli bir çar_ - Gene terbiyenizi takmnın~ıı • mı, hnttft benim lı;oln kiitU kadın mı, 
pı§madan sonra Çinliler tarafından nız &lzı derhal tevldf ederim, dedi. demedi, neler ne.ter ... 
gerj atılmışlardır. Bundan sonrıı da davarı crl<eğo NlhAyet dı nyn. çıkınca ben de: 
Şimal Anhuei eyaletinde Kovko neh. dönerek: -Ayol, dedlm, sr.n dcğ'll miydin, 

rlnln şimal kıyısında hareket yapan - SJ:ı:ln davanı7., ned}r, anlatın bıı.. benim pnral:ırrmı dol:ındımn, hıı '! ya_ 
Çin kuvvt>t,rrt 11 ve 12 &onlc:irlnde lınlım, dedi. lancı dolandıner ... 
Japonlara çok ağır kayıplar verdlr • HU eyin, hcrhnll4;1 bir J>Ot kırıp ita. ı te s6yledlğlm 1 f tıuntnrdrr .• Hem 
ıul 'erdır. dmı gene hır landırmamsk için ola. )"alan mı hAklm bey ... 

.:,. Ruzvelt tıktc§rin ayında, mUtte • c:ık nr.nmt blr dikkat ile konu nrıık: Neticede l\lilncvverln, kendi ikrarı 
fıklcrt>, ödUnç, verme kiralama kanu. - Bu kadınlıı, dedi, vaktıle e\'lo • vn &:ıhltle.rln 5ahadetl ile BU eyini' :\. 
nu mucibince 9lo milyon dolar· değe_ nccclct1lt. JConıı;Jınu:ı, u~uı:ınunuıc, fa. Ienen hakaret ettiği snblt görtıl<m ve 
rinde m!llzeme verildiğini dUn bildir lmt bazı do tlarımdan kendl!ıtnln nıı. S glin mUddetle hap~ m:ıh~m edil. 
mJ tir. Bu yeni bir rek. ordur . j ıııt f!Ö) ll.) e~ im, geçimsiz bir kadın ot. df. 

:t- G ıkanal ad sında Japonln" duğuııu öğrendim. \ ıı:ı geçtim. Fa _ 
ı bır yr t s~"'fel"nektedirlc.:. knt l\lllnener haıırm bun:ı çot; luzdı, 

!çl r., tnltvlye 1-ıtnlnrı olduğu sa • Ble.)blnıdt' etmedik ıttirııl:ır bırnlmıı 

:ulan b r çok Jap:>n gemileri bun1arıı ~ ıı.rnk beni gii.) a paralarını 3 eml im 

yarJın tmr ..ı yeltenmektedırler. A dl.) e ın:ıhl<:emeye verdi. 
ı b~mbJ. uçakları durmaıbn B:ışa. gelen çeı.ııır. Bu s.'lbah moh. 
l "e hücum e mektedlr. kemeye gelıllm, bunun lddjıılnrının 

loınon takım ndalan sularmda tıırn:unjlo y:ılıın olduğunu 1<1b:ıt rttlnı 

ay ve 

nuna slnlrll'mll, dı,arı ~ılmu•t b:ığır. 
dı, ~·ağırdı, küfiir \'e hakaret l'ttl. 
l•ilzJr.rcr kı,ı de bıın.ı ııııhıt tir. 

·OY E 
• 
1 

aya e 
Bu ta rrut de\•rlııde eslcl.tL ooya ı soırtu,. reııglulL 

w::ıdn ı geçU diye in~ melli 

EL ÇANTALARINIZI 
bir l•fişeye ntıp terketnıe,1nlı.. 

:\ töl~ en iz 1 trdlğlnlz renkıe cı. 
bls:>ll'rlnlz.e uygun olarak eski 
ÇA~'T'\l.AIUnı:ıı teıını usette boynr, yf'P\enı ynp:ıı 

\'tır.:ı. her türlü tamir ve ,,.marlunıa cnııta 111pnr. 
Tuval •.n zın ren .ne uyP.r en alA sabit tırnak cllA!.ıırınızı :UlCas- atö!yemıt 

. do temin E'CJ• billı:;lnlz. ı3ılümum mu;amba ve deri eşyalarımıı ennı suret 
te boya'llr. Karuköy l\lumıınne cnude 1111 nnp:ışa n n No ı. ıs. 

ENSO 
Küçük tlanlar K'.lponu 

Bu ımponl.\ eklenerek gönderilecel• 
la nruma ve lış verme fl!,nlıırı En Son 
D kllcndl.\ ııııraatt. oeşredileccktlr. 

tınnl:ırın gazetede ı:örüldllğU şeklldP 
olmn,.ına dlkluı.t edllıuclldlr. E\·lenme 
tekllf) gönderen oltayııculıuın mnbfu1 
lrolmalt Uzerc sorlh ad1'611lerlnl bildir. 
melerl ıtı:ıımdır. 

iş ve işçi anyanrar. 
* Bir bayan ''nlnı:ı bir bayın ev 

işlerine bakmak tııcrc iş :ır:ım:;ıkın. 
clır. (Cii!cr yüı) remzine rnıırncaıı: 

Aldırınız: 
(A.G.) (Asalet) (A.U.) (Acele M.K) 

1 
B.Ş. kimsesiz) (Blunmo:z.) (Bay Faik) 

1 (Buluşalım) (Çnbuk olsun) (Dad•) 
IE.F)(Ebedl yuva kuralım l(E,M.Gll.1) 
ıF)(F.U.Şl(1',.D.K)(Gün)(23 iş ts·J 
yen) (Kısmet) (Kim) (M E. 49) (Nell!ı 
(0.İ.) (Özbaba) (P.A) (79 resııam 
(R.A ) (Saf) (S.S. Çabuk) (San !mi 
(Yağmur) 

ıaagOn neşre ile 
kar rna e e 

(Bnııtnraıı l lnt"l sayfada) 
mUatenlden tesblt edUcn ve edileclt 
olan dar ve sabit getlrlllere ya.pııaca t 
tevziat lle hastane ve mektepler gibi 
te§ekkUl vo mUessesclore verlleoe!< 
miktarlardan geri kalacak şekerl l 

bUtUn halka d:ığıtılmıısma mnddete:ı 
imkt\n bulunmıyacağı gibi böyle bir, 
imkt\nın mevcudiyeti kabul olunsa bt. I 
le tevzii mukarrer ııckerln pek mnb. I 
dut miktarda bulunması sebebile bu 
§Ckcrlerin herhangi bir ~ekUde gene 1 
fiyat farklarile iştira knbjllyeti yUk. ı 

sek olnnlııra intikal etmesi melhuz 
görUlm~tUr. Bu itibarla mevcut ııe _ 
ker stokundan yukardakl ihtiyaçla -
nn teminine kifayet edecek miktar 
bakiyesinin yüksek fiYaUa sntılmasr;ı 
dan bal}ka tevzi ve tanzim §ekli bu • 
lunmıyacağı kanaatine varılmış v13 
bununla bernber hariçten ~ker ithn. 
linin temini jçln yapılmakta olan te _ 
şebbUslerde muvatfaklyet husule gc. 
Ur ynhut yeni fiyatlarla istihlft.klıı 

tanz.lm ve tahdidi ka'bll olursa !iYD.t • 
larm tekrar lndlrllmesı dUşUnUle bil,.. 
ceğl ve bu tedbirler alınırken ilerdo 
tahakkuk edecek zaruı1 oeker ihti._ 
yaçlarmı ko.roıla.malt maksadlle mev. 
cut stoklardan Uç mjlyon kllosunun 
da ayrıca her Çe§lt ihtimal için elde 
bulundurulmnsı knrarla5tırılmıııtır. 

Üzümden pekmez ve mUmkUn olu· 
sa glikoz istihsali ve böylece b111ko. 
bir yoldan ve nlsbeten mutedil fiyat. 
larla halkın geker ihtlyncınm karşı. 

lanmesı da tetkik edilmekte otup bll_ 
tUn bu sebeblerle ve ambalı\j mns. 
raflarının tahnvvuı etınekte bulun • 
ması dolayısile !abriko.larda amlxıltı.J 

sız ııeker fiyatının ltrlstalln kilosu~ 

nun 490 ve kUpUn kilosunun 500 ku _ 
ruı:ı olarak tesbtt edilmesinin rnuva • 
tık olacağına karar verilmlıı ve böy. 
lece ı;cker için tesblt olunan ytlkeek 
fiyatlarla §Oker 1stlh1Ak edildiği tal<. 
dirdo husule gelecek bir çok milyon _ 
ıarm 'I'Urk parasının kıymetinin ko • 
nınması gibi yüksek milli g'ayclerl 
tnbakl:ukunda kullanılmasına medar 
olacak fiCkllde tarhı karnrlqtırtlma\t 
Uzero ziraat bankasında husust bir 
ton hesabında toplanması ve panca:
ztraatınl teıvik için prim olarak mUs. 
tahsile verilecek ıekerden maada bu 
defa da pancann kilosuna na.veten 
tedfyesı kararla§tırılan 2 kuruş zam 
mm te§ckltül edecek olan bu fon he_ 
sabmdan ödenmesi muvafık görU!mU~ 
ve bu rnakııatıa ba:r.ırlanan karama _ 
me bugUnkU resmi gazetede ne,redfl. 
ml!:ıtlr. 

J{Öl\IÜR l'"İYATLART HAKKINDA. 

Kt KARAR?'ıôA!\IE 

Ankara 16 (Husuııı l\IUhablrLmlzde' 
telefonla) - KISmUr fiyatlarının t(l!. 

bitine dair bugUn bir kararname neş. 
redllmi§Ur. Bu kararnameye göre va 
satı kompozisyon taıı kömUrün:ııı 

beher tonu 21 liradır. Muhtelif ne • 
vı ta§ kBmUrlerinjn ve koldarın fi • 
yatları bu esas üzerinden lktısat ve_ 
ktııeunce tnyln olunacaktır. Ancalc 
ıesmt ve hususi binaların :sıtııması i. 
çln (daire ve meskenlerin sıcnk S'J 

lhtl) açları dahil) kuııanılmak Uz."r.ı 

satı!an kok ve taş kömürlerinin 30 • 
943 tarihine kadar esld flyatlar!n 
sııtıoına devnm olunacaktır Bu kö _ 
mUrlerjn 10.6.942 tıu-ihıt knrnrname 
hUkUmlerlne göre ba.şkn ihtiyaçlarda 
lmllanılması yasaktır. Hnvngozı vt 
clelctrlk primleri ı,bu kl\rarın nrşrl • 
ni takıp eden mutad snyı~lnrdan son_ 
rakı snrfjyat için tat~lk edilmiyeccl<_ 
Ur. 

ŞEK'l•:R TF.\''l.J l\TI l\IAlIDUT GI'.:. 

IJr.J,tLt:ttE NASll. l'APIJ,A<'AK'! 

Anl•arıı, 16 (Husu i ıııuh::ıbirimlı. 

den tdP!onllt) HUkQmetçe ekmeı<_ 
lik hububııt ve sair e'Sya ve madde!e, 
rjn dağıtılmns:na dair tahmatname. 
nin şeker tevziatına nit olan madde. 
lerını dcğlştlren talimatname bugUn 

lyl bir hafl3enin kıymeti bu lhll • K re bir yf'ğenl, ve h!r de ev ~nhlblnln 
IAt limlUerjııl lı;lne ynrnyncal< delil • bUlün nıa ını mlılkUnli f'llnP g~lrmc. 

ler jçlndrn ııyırıp in lyııkllc dJkru izi ğc azmetmtıı buluııo.n cıınl ruhln, kur. 
tııklp etm le hu5u un~a güsterıliğl S ı.a. na:z, tcl}k iradeli b;r vekilharç kadın 
ko.blllyet ile öll,!Ullir. ııınlı bir izin .. lngili:z;ceden çeviren: VEHJP TAYLA!V mnır l\ll'> .Marşıı.nt. 
peşinde ltoıınıak kuılıır hlt'blr e~ bir t'stellk albayın yı11.mı, olduğu vıı. 

in IUz 
e 

(Bafitnrafı 1 lnl'I yfada) 

ÖbUr taraftan lt:ılyanlar bu u· 
• c,akların cenubi İtalyayn yapıla
cak bir ı:ık:ırtma harekctir.i oc 
kuvvetle himaye edebilecetini bil 
ôimırktedir. 

1 Limantn deniz baknınnd:ın Ö· 

Acı bir kayıp 
Emekli tayyareci Arif 
Ahıskal vefat etti 

Arkadaşımız Arif Ahıskal vefat 

etti. , • 
Emekli tayyareci ~zbaııı Arif 

Ahıakal'ın dUn vefat etUl1nl tee3-
sUrlc haber aldık. Bir kalb ttktesiyle 
aramızd:ı.n kaybolan merhum henUı: 

genç, çok kıymcUl btr ar'kO.dB.§tı. 
GRzetemlzde ''A. Şarklı,. mUstea.r 

adiyle havacılığa dair yazdığı vakı. 

fAne tetkik yaztlnrı okuyucularıtJlf

zm maıomudur. 
.Merhumun cenazesi bugUn lkind! 

namaz.mı mUteaktp Ak8o.rayda Val • 
de camisinden kaldırılmı1}, ebedi isti. 
rahııtgAhma tevdi edUmişUr. 

Cenazede, onu seven d<>Rtlan, arka_ 
da§larr, ordu arkadaşları ve gazeteci 
arkadaşları hnzır bulunuyorlardı. 

E1'" SOS DAKİKA - ArkadaşımI. 

za Allahtan rahmet dOerken. l'f'fikası 
I..eman Ahlskala ve bUtUn aUesinln 
kedcnne candan iştlnık ettlğlmiZ1 

bildiririz. 

ne§redj,lml§tlr. Bu maddeleri yeni şek 
li şudur: 

Madde 16 - Şeker tevlzatı §U esR'!,. 

!ara göre yapılacaktır. HUkQmetçe 
yapılacak tevzlıı.ttan istifade edecek. 
ter için şark v\111.yetleri ihtiyacı §im • 
diden temin olunmak sureUlo şeke:

rabrtka!arı Şirketi tarafından lUzum.. 
lu miktarda şeker ayrılacak ve s:ı.tı _ 
cılara sevkcdllecektlr. 

Madde 17 - Hak sahiplerine tev • 
zlatı yapacak satıcılar her vna.yet~e 

vnliıer tarafından seçllecrk ve bun • 
tarın isimleri §eker şirketine bfidlrl _ 
lecektlr. Vnlı ve kaymakamlann mu. 
rakabesl a!tmda sn.tıcılar veya acen. 
taları talimatnamede yazılı esaslara 
göre daln?leri mutemetlerlnce hazır _ 
lnnacak tasdlkll borcrolıır mukablliu 
de bunlarda gösterilen miktarda.. §~ 
keıi muıcmetlere bedeli mukabllind' 
t.cslim edeceklerdir. Bu suretle seçile 
cek satıcılarda ilk tevzjattnn ki.fi 
şeker mevcut değilse vıılUer §eker 
şirk"ti t:ırafından satıcılar namın:ı 

derb ıı şeker gönderllmeslnı telgrafla 
talep etmeye ve şirket de bu tnleb! 
derhal is'afa mecbur olacaklardır. 

Tc\•ziatn esas olan h def tabrlka s:ı_ 

tış fjyaıın.ı, fabrikadan itibaren ma • 
hrıllcrjnce tesblt olunacak mutad ve 
hnklkt nakli Ucretı normal satış kA.rı,, 
nin ııo.veslle bulunac'lk miktar oln -
caktır. Satıcılar hcr t<ıvzlntı mUtea • 
kip mutemetlerden a.dıkları, bordro • 
lan '11.lillk~cre tevdi edjp, o tevr.la:_ 
taki şekeılerln mlktdnnı tesblt ve bu 
mlktnrın vlli!.yetçe muamele yaptık. 
hırı fabrlltaya veya şeker fabrtkala. 
rı §lrketlne jfarını talep ve temin e. 
dccelclerdlr. Bu suretle satıcıların 

mUstchliklere dağıtmış oıdultlan şe. 

1-1.'r miktıırmdn yenldl'!n ~vzlnt için 
hükumetçe tesblt olunan fiyatla şe • 
ker celbine hakları oıacaktrr. Do.ğıt. 
ma zamanları vllt\yetlerin coğrafl va. 
zlyet'crl ve nakliyat ıınkft.nlnrmn na. 
zarnn ticaret vektıletince tesblt ve 
tebliğ oıunacalctır. 

Medde 18 - \'alile:- vllyetlerl hu • 
dutları dnhllindekl b'lyllı.>re, başka 

mahallerden transit ol:ırnk mal getl. 
rcnlcr de dahn olmak Uzere fabrika • 
ıarca gönder{lecek şekerin mllttarınt, 
sevk tarlhlerlnl, hangi bayilere gön_ 
derildığinl, dalml olank kontrol ve bu 
suretle şeı,erlerden bu talimatname 
hUkUmlerlnden istifade edeceklere 
tevr.latın yapılmasını mUmkUn kıla • 
cak miktarın sevk v;:ı tefrlktnl temin 
edeceklerdir. Şeker §lrketl dahi bu 
ma!Omatı. her sevkıyatı mtıteakfp der 
hal ''allllklero bildirecektir. 

nemine gelince. bu, hiç de n sa
yıl.:ımaz. Burası diln~·3nın en iyi 
techiz edilmiş tabii demir yerle· 
rinden biri olduğu kadar orta Ak-
Jenize hlikmcclcn noktalardan ~i· 
rinin üzerinde kurulmuş bulun • 
ma..1<tadır. Burasını ele gcçinneıt, 
ml!ttefı" deniz kudt~linin f'Sas·nı 
te'}kil eden harp ve ticaret deniz 
kuvvetlerine gittikçe arta:ı bır 
kuvvet vermek olacaktır. 

Fas batı kıyısında yapılan hnrc
ketJer de nyru hı:>defe tevcih edil· 
miş bu1unmakt1ldır.Kazablanka ile 
diğer limanlar :ıimdiden knfJleJeri 
Jıimaye eden g('ınilere asılmış bu
lunma1tta ve Atlantikten geçen 
kafilelerin refc.kntine memur eıJi. 
len gemi ve uçnkl5rla birlikte. mUt 
tdildcrin Atln.ntı"kte d:ıha mUsa.it 
vaziyette çarprcmıalarım temin e
dcbı1e<'ek bir dun:ın te:rkiı eyle· 
mektedir. 

• •• 
Dcyli Mcyl gazetesi, 60n ha!tR· 

lardn. cereyan eden harekôt ile 
müttefiklerin muharel-eye arzu et· 
tikleri durtilllU verdirdiklerini yaz 
maktadrr. 

Bıı parlak hareketler harbin i;k 
safhalan yani dilŞnıana karşı ya
tıılnc:ık bilytk tar.1TU% için mevzi 
almak manasrndadır. Düşman şim 
di mUd!!.faaya g~ş bulunmakta 
ise de h3.I'bin Ymi safhası ba•la
madaıı evvel siddetli bir ııksİııa
mel güstere<'eği de muhakkak sa
yılabilir. Eğer, kaçmılması mhm· 
kün olmadtğınn göre, dü~man cıi· 
malt Afrikadan tamamiylc- atıla
cak olursa. uçak ve denizaltıların 
rnhat~a hareket yapabilecekleri 
Akdeniz üsleri ve !imanları dai
mi olarak ele geÇıniş bul'l:.llacak • 
tır. Bu itibarla harbin gelecek 
safhasnıdı.ı. ileri h&r('ket için lil
zumlu yeni mevzilerin tal: kimi h 
lctmınılan gerekli zaman elde edi· 
!inceye :kadar ~iddetli çarpıs.ma . 
lann beklenmesi zarurldir 

* ~. 
DeYli Herald gazetesi de bt.ı: ya· 

tısını şöy1e bitirmektedir 
"HitJerin karada teşebbUs ede· 

ceği her türlil ~ırtma hareketi· 
ne vereceğimiz en iYi cevap fiİm· 
diki ileri yarüyUşümüzü umumi ''c 
dayanılmaz mahiyette bfr tııarru
r.a ge~'mlek ve Birleşik Millet 1 c· 
tin strateJik p!fuıl:mnt tanzime 
memur olanlar :!rasmda tam bir 
g5rüş birliği bulunduğunu isbnt 
etmektir. 

Son haftalar bu bakımdan elde 
edilen terakkileri göstermei!e Ye· 
ter. Geç.en hafta başvekil Ç:>rçil 
tarafından iradedilen nutuk, Sta
lin ve Maiskinin de bildirdikleri 
gibi ikinci cephe h:ı.kkındaki yan
lı!$ dilşünceteri ortarlan kaldırmış· 
ur.,. 

••• 
Taymis gazetesi de Tunmıtaki 

hareketler hakkında şunlan yaz. 
maktadır: 

"Bizert'in bu kadar e'htmmiyel 
kesbetmcsi lt:ılya Uslcriyle ilgili 
oJm:ısın1an ileri gelmektedir.,, 

Bu gnzete, cenubi ltalyayn kar
ı:ı hava akınlarmda bir fazlalık 
görillmcsi itibariyle daha şimdi· 
den ltalyada ortaya Gıknn endişe
leri belirtmektedir. 

Diğer taraftan Eizert'in ir-gali 
Mısırdan AUantiğe kadar mUtte· 
fıklcr tarafından takip edilen lınre 
kiit sırasını tamrunlıyacak ve 1:-öy
kce Akdenizde hfı.kim.iyet kazan· 
mağn hedef tutan mUttefik planı· 
rıın ilk kısmı t1UnallllanmLS bulu
nacaktır. 

Taymis gazete-si yazısını şöyle 
bitirmektedir: 

hııfiyr~ i m:ı!ı--up etm"z. Edlston \"n. • hlyetnnmeyi, kim e tıınınııııruıkla be. Mndde 19 - Satıcılar celbedecek • 
ıınsmdn aksine demin b:ıh!!lettif'lm tünün burad:ı l~ltllmeıllğlnı tr bit et. mu :ıit §erııitle karı;ılıı nuştır. Bu rabcr, bütlln alle t'fr:ıdmın f;ÜphesJnl lerl şekerlerden tevzı:ıuan istifade 

''Akdenizin hlikimiyetini temin 
etm k, dilmıan tnmamiylc yenil· 
meden eı."\·eı mUşterek mUcadclc • 
de ona karşr vurulacak en kuvvet· 
li darbe ir;in Birle ik Milletlerin 
a1acaklan ilk tedbir olmak gerek· 
tir.,, 

lbttliit):ırın zuhur etme inden mem • tim. Şu hnlde çnlışnı:ı odasrnd gec'! 5:ıtod:ılıl ins:mlnrı ınnlle gözümltrı davet edl~ or ,.e herkes ı,ı•ndl mcnrııo.. edeceklerin adet ve istihlmklarma 
nunl.ret, duydum, zira ıtatlll lcrşfr.tmo giirUltünün burad;ı •1ıt11ml"dlğjnl t('s. iinlinc &ctlrelim • ttnı gur.etrrr.k arıışhrm lar yııpıyor • göre tevzi için muktnzl mlktan do. _ ır--------------.ı 
me onl:ır limll oldu bit ettim. Şu lıııidi! ı:nlııımn odasında nır lcere ıı.1b:ıyııı J{eııdisl müfrit dıı. lınn hazır bulundurmaya ve bnşka 

Albay Edl<ıtonıın °,,r Cil noranın öl. 1 ı:eccyıınsı b'r zlynrl'tçlnln yap:ıc:ığı nd:ılct sc\·gisJlc blrcok düşmıın edin. ICı!IAcn söylJmek l!bımgellr e, hlc. mUstehllklere satmamaya mecbur o. 
dürilldUklerlnjn hemen rr~ l s:ıb!lhı 1 uı.yır gürUltllyü ııll:ay ) nttığı odadan ml:t bir mıtı. Bir oğl ı ne Uç kızı nı bir «>Vdc bu derece Uıflm!I ,.c lptUülAr lacaklardır. Şeker §.ir!tetı de valiler 
<'nnfnln kim olduğunu kr,kttJğlml lşltemruıı... bir damadı vardı. Fal:at bunlawı lıı. knııııln,nudn1. nurnd:ıkl h:ıv tarafından tevziatı yapmak Uzero sc 
&öylersem heni b"lkl de bir p:ılıwrncr "Bu b slt tc<:rli!.edrn ne r.ldldıı im lılçblrlle kalbi blr rubıt teııls ede • bnşlca tnglllz e\·lerlndeklnden ısmıı. • çllml,. otan bu blıyi!e:-!n hıtcklerinl 
7.anncdecelt iniz. Bununla hal•iluıtı tfün şahsına hükmı-dceeğinl:r.1 doğru. memıı:ıtı. üstelik dnmadınııı parııyu mon forlthydı. nu şatonun S3kinlerl tercıhan yerine getirerek dağıttıkları 1 
söylemiş cıluyoraın. Basit bir tccriibo 11 memk edlJorum.,, l lh(lyncı vnrdı, \'O parıı. bul:unoyınc:~ ıcın, haset. ştlph•, kı knn\;lıktan ır.ı,. vlltqctçe bfldirlle~k mlktnrda şeke_ 
beni doğru izin ilzer:fne sevlrnttl .Bu 1'1'lü !ide buyurun, izah edeyim: sl)ah dmıısı etıne g~irmek için he: ıca hl!lslynt tıınımıyorl rdı desem ca. ri her ay kendilerine göndermeye 
t«rübeden çıkardıtrım ba:ıı p lkolo • llAdjse çok basitti. Fnk t mil lrlllAt çnreyo bnş,·orm:ığo nzmetmlştl. l\lnks 

1 
ızdlr, Mis l\furyeı bu feci vodyetl go. mecbur olacaklnrdır. Valiler bLHU'ıra 

Jll't nctıC('ler l"lıtllln kim oldui;,"tma kt' 1 te bu b:l ltllkte ili. Katili tevkif \'el gibi bir haydut bu dnmadı ıwocn. yet gil:ıeı lfa(b etti: Tohklknt """na • hareket eden bayiler namına, bir da 
tet.mcm .. sebcb oldu. etmek için elimde hiçbir mUsbet delil nun fçlnr ıılmış, uyCııu çılmrtıyor • , sındn çifte elna)etı kim lrtll.-fıp et • ha şeker glinderllmemesinl §eker ıılr 

Hov söze lmrıstı • l oktıı. Blitlln bilgim tahmin ve far'\. du. ınj, olablleceğlni ııort!ııl;'um ,..aman ketin den ıstıyebllecktir 
''Nnııı 1 bir tecrübe,, dlyo sordu. 7:1.)elore jstJnnt ediyordu. Bu vn:ıl . Zıl\allı olctl hııstnl'lı Duğlnsın 1 e, 1 "her blrjml:ı:. a~ rı ayrı bu uçu işle • J.1'.IAde 20 - Şeker fabrikalan şlr_ 
"Gayet b:ı it, ArkııdıL51m11. nlbayın Yette bu7.ı lhtjllitların zuhur etmesi. en çolı zevk aldığı, şey, gf:ıl!ce bnbn • mlş ola~ııırız . ., dedi. ltetl muhteJlt vllAyet v• mınta'kıılar • 

çalısma odn mda eV\·eldcn di:ıdl,'1n1 ni Allaht;nn dllrm ... l<teıı tı:ı,,l<B çare rnrn sUfihl:ı.rl10 oyn:ıın31<tı. Bunlar t,ıo b.ı c1uhlt, fe\'ltnt!\cle "'r psfko. gtinderllen şeker mlktıırmı her Oç ay. 

üjd e 

i;k Hüsnü tabiat 
Lokantası açıldı 
nrnı rouz HE:lt nmtz 

600 kuruşluk karneler 
600 kuruşa verılir 

bir lskcmfo <'hnımını de' irmeslnl 6ii, kulml\·ordu. :rı-tml.rormaı; gibi nlb;.1~ m. m~kborıı ıoı; ol;ın ı. • jlcl:.-, nUı:ı,·ı l\lıfürmt>I• flk. I dıı bir tlca:r<'l vek!\ll'tlne tafsll~tlr bir Be) nzıt M-\UMAI?,\ Sincm!l.!! ı 
ll'Jllhtlm. l\IUtcaklben albayın ynı,;l; ı Nadiren bir c:ıııi suçlarının izini or. gibi lt<'ııd.slndeıı ht'r turllı kötUlli'• ı rint d ı;-ıırd:ı. Clıl\'ellnj gı ... •urınelt ımrt>ılle h· .1,r.,_ yanında No. l~ 
odnaına çıktını, ve bı.\aıl cılan J:ilrill t~an "'nk otmek fçln bunClnn · dalıR ookle.ınek caj;r, olıı.n nh!Aks•~~ dejcnl'!. (Dl.'\':lmr '"ar) ceklerdlr. i•cı_,,..,.._..,=----------~ 


