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B. Edeniri nutku BU SABA.BKİ TELGBA.PL.&B Mussolini sulh 

taraftarı değil, 

dövüşmek 

dayanmak istiyor 
Dünya h~rbde~ sonra Cenupta ve merkezde 
nasıl tanzım edılecek? 

Millet işleri yolunda giderken 
millet idare edenlerin konuşması 
kolaydır. Memleket heyecan, 
ümit, neşe içinde çalkanırken, 
nutuk mevzuları kadar alkış ve

Silahlı kuvvet inhisarına lngiltere, Rus 
Amerika ve Rusya malik olacaklar 

taarruzları yavaşladı 
sileleri de boldur. 

Fakat memleket me~uliyetini 
omuzlnnnda taşıyanlar, acıh za
mana ve kötü güne bakm!ldan 
konuşmak zorundadırlar. Idare 
mesuliyeti·nc, devrim yapmak, re
jim kurmak, harbe karar vermek 
gibi mmet inanını toplamış yü
kümleri de katan şeflerin konuş
ması, hele sıkıntılı günlerde, he

Londra S (A.A.) - Dlbı Avam Ka
marasında, harö sonrası yapıcılığı 
hakkmdakl müzakerat esnasında sö:ı 
alan Hariciye Na'Z:ln B. Eden, harb
den sonra. Avrupada. yapılması gere
ken Uk lüzumlu ~eyin yeni bir Almıı.n 
tecavilzU lhtlmallne kar§ı devamlı 
bir mUdnta.a. sistemi kurulması ola
catını ve İngllterenın bu 81.steme 
kendi J>Qyını getirmeye hazır bulun
duğunu söyleml§t.lr. 

Harb blttl.ğl vakit büyük Britanya, 
Blıleşlk Amerika ve Rusya sllO.hlı kuv
vet lnhlsanna. bUflU malik o!acak
lardır. Bu kuvvet, birleşik m1lletıer 

Ruslar, Veliki' de şiddetli Alman taarruzlarını püskürt
tüklerini Rjev'in batısında ilerlediklerini bildiriyorlar 

namına tecavüzün tekerrür etmesine Moskova 4 (Radyo) - Dün ğe yakın kuvveti yokettiler. Şehrin tank ve zırhlı otomobUi, 8 hav• 
ma.nı olma.k tçtn kullanılacaktır. Hn- gece yarıaı n"•redilen re1111t Ruı '- d 'dd ı· h b 23 · al ö · h ·ı yük ve lcilçük diğer milletler kendi .•. -. cenup .ı;.ısmın a oı e.t ı mu are e- topunu, mıtr y z.U ım a ettı er. 
rollerini ifaya hazır bulundukça bu teblıgı: . . . . ler neticeainde Alman grupunun ce- Diğer keaimlerde kqif barekltı ya• 
kadar uzun müddettenberi \l~nda 3 bırıncıkanun a{inU lutalanauz. nahını himaye etmekte olan mUstah- pılm1ttır. 
harbettlklerl ve ıstırap çektikleri 18- Stalin ıehri mİntakuında ve mer- kem bir noktayi itral ettik. Düpnan Merkez cepheainde kuvvetlerimiz. 
tıklO.llerlnden emnlyeUe ümldedlyo.. kez.i cephede düpnanın muannidane y:izlerce ceset !>ıraktı, ganimetler ve taarruz.lanna devam ettiler. Veli.ki 
rum k1 tamamlyle müstefit olacak- mukavemetini kırarak evvelld itti- eeirler aldık. l...uki'nin doğusunda kuvıvetlerimiz. 

sap verme şeklini alır. 
Mussolini on sekiz aydan beri 

söz söylememiş. İtalya tarihinin 
talihsiz bir zamanında uzun bir 
nutuk söyledi. Millete meram an
latmak güçtü. Cesaret gösterdi. 
Fakat artık mecburdu. Çünkü, 
~frlka imparatorluğ'unu kaybe
öen İtalyanın şehirleri de yıkıh-

B. Eden ~gal altında bulu
nan memleketlere yiyecek mad
delert gönderlleceğlnt kaydetmiş ve 
müttefiklerin slyasetlertndekl blr
Jltfn hayret verici bir dereceye ka
dar yükselml.§ oldu~nu söylemiş ve 
demiştir kt: 

]ardır. kametlerde taarruzlanna devam et· Stalingrad'ın ıimal batısında, düfITlanın mükerreren yaptığı mu-
Blltlbı cthana f8Jllil her hangl b!r tiler. Don'un ıol aahilinde erlerimiz. kuv- kabil hUcumlannı tardederek daya.-

sistem dahilinde blıt.lln devletler rol- Hava kuV'Yetlerimiz., 2 ıün Zil?'- vetli mUstahkem bir tepeye hUcwn nak noktalannı imha ettiler, bir gün-
lerlnt itaya mecburdurlar. fından 40 nazl, 3 motörlU nakliye Qttiler. Almanlar, çılgınca bir mu- de düımana 600 den far.la z.ayiat 

Cogran vaziyeti büyük Brltanys. uçağı olmak üzere takriben 50 diit" kavemet göıterdiler. SUnglilerle bo- verdirdiler. 
nın harlct işler hususunda vaztyetlnl man uçaiını, 1 O tankı, 50 ye yakın iaz boğaz.a ıvukubulan çarpıımalar Kuvvetlerimiz Rjev'in batısında 
tdyln etme-Jctedtr. kamyon ve otomobili tabribettiler, neticeainde tepeyi iııal ettik. Dür diipnanın mukavemetini yenerek 

Vazifemiz bir köprD hlzmetlnl gör- altı bataryayı ıuaturdular, bir tabura mana 300 den faz.la zayiat verdire- ilerlediler. Bir öncil lutamız dilıma· 'yor, halk tel{ış içinde göç ediyor. 
İtalyan milletine 4aha kara 
günler haber veren Ingiliz Baş
vekili, bütün bu işlerin suçunu 
Mussoliniye yükleterek İtalyan 
mllletine Adeta ayrı sulh teklif 
ediyordu. Öbüı· yandan, Amerika 
Hariciye Müsteşan İtalyada hoş
:nutsuzluğun arttığını, yer yer 
ayaklanmalar olduğunu haber 

e.Blzlm bedelimiz, harb zamanın
daki bu reallzmln aulıh ı:amanında 
da devam etmesldlr. Bu kolay olmı
yncaktır. Çünkü mütareke 1m.,.ilanır 
lmzalaruno.z bunun kaçıruııası kabil 
olmayan akst111mellerl kendJslnl hts 
.settırece-ktir. Halbuki harb bittikten 
80tlra. sulhl1n muhafazası blztm bu 
1$>lrlltm1 blrle§lk Amerika, Rusya ve 
ç~ııe idame etttrebllmemlze m!lte
vakkıftır. Ben dUnyayı dört büyilk 
devletin kurduklan büyük bir dlkta
tö:lükle idare olunur bir tekilde tem.. 
sil etmiyorum. 

mekUr. Btt hlzmetl bizden b&fka yakın düpnan kuvvetini daflttılar rek ' top aldık. nın miht:aldtem ahaamı yararak 
yapacak olan kimse de yoktur. ve kısmen imha ettiler. St.alingrad'ın cenup batıaında fimendifer hatt1n& vardı .,... .letasyo-
E~er blz, Amıpa. mUleUertnt kendi Stalingrad' da fabrikalar mahal- kuvvetlerimiz, ayn ayn kesimlerde nu ve bir çok meaktın noktalan lr 

mükadMratlannın kendi hlklmiyet- )elinde küçük gruplanmız, düımanı taarruzlarda bulunarak takriben ıal ettiler. 6 tank ve takriben 1000 
lerl olmak vaz!.: f tinde ibırakırsak bir çok binalardan attılar, bir bölü· 1200 düpnan •ubay ve erini, 1 J düpnan auhay ıv. erini yokettik. 
mesullyetıerlml2den vazgeçm~ ve 

\'erdi. 

müstakbel Alman tecavüzüne bir ze-
min hlllrlamış oluruz. Bu ı..e, Al- H b f • 1 
man tecavüzü için ilk kademeyi teş- ar a c 1 a ar 1 
kil edecektir. Haı1>den sonra Avrupa 
lçtn yapılma& gereken llk lüzumlu 

<Denmı sahife !, sütün ! de) Susmak günahı benimsemek, 
söylenenleri kabul ederek mille
tin gazabı karşısında sinmek de-
mekti. Mussolinl çapında bir Milli korunma Rumenler tütün 

20 bin Ruı eıiri 

açlıktan öldü 

adam buna dayanamazdı. Söyle-a · Zurih 4 (A.A.) - Mareşal 

ı.Nutuk, dışardan ziyade içeriye kanun proiesi alacaklar Mannerhelm FlnHUıdiyada 20 bin 
mahsustur. Bir müdafaa, bir te- J Rus esirlnJn açlıktan öldüğünü 
selli, bir teşvik nutkudur. beynelmilel Kızılhaç cemiyetine 

Mussoıın1 herşeyden önce ha- Para cezaları- uz•· erm· de T"" k R • blldirmiştlr. 
va akmlanmn zarannı küçült. ur • umen ticaret mu- --------
mek istemiş, yıkılan evlerle ölen tetkikat derinleıtiriliyor ahede•İ yenilenecek Balkanlar'da 
:tnsanlann tam sayısını vermiş-
tir. Fakat, bunda isabet etmedi. .. _.___ 3 (T 1 f 1 ) M'U- .. _,_•__ 3 _ Bı'r Rwnen tı"caret 
Çünkü, yıkılan evlerin ve ölen IUl&al"& e e on a -

1 
' .n.uaanl 

sivillerin azlığı, İngiliz ptlotıan- korunma kanununda <leiiıiklik ya- heyeti bugün Anhraya gelmiıtir. 
pacak olan yeni kanun liyihıumın Heyet, 942 ıeneal M>nunda müddeti 

nın binlerce ton tombayı şehirle- esaslan Uzerinde bazı tetkiklere lü- bitecek Türk - Rumen ticaret mu-
rin ortasrna değil, askert hedef- .... 1 •• .. Büh ı 000 
lere attıklannı gösterir. Çünkü ~ goru muıtur.. assa, ahedeıini yenilemek için allk.adar 

Mihver müdafaa için 
tedbirler alıyormuı 

Mussollni •ıkılan hl bir fabrika- !ıradan 1 .. 00,000 lıraya kadar para makamlarla müzakereye giriıecek-
) • q_ cezası hukmolunmasının ne dere- t' Londra S CA.A.) - Balkanlann ce-

dan bahsetmıyor. Eger maksadı, k d t tb'k d'I b'I ". t .... - ır. 
ı ·ı· · · 11 1 ini k ceye a ar a ı e ı e ı ecegı .,.,.. 
ngı ızlerın sıv halk ev er yı - L·k d'I kt d' Adlt ,_ ı İzmir J - Şehrimizdeki alika-

t kl 
.. 1 k 1 glli N .ıu e ı me e ır. ma.-.am arm, 

ı arını soy eme se, n z a- dil .. ·d ı · d · t darlara bildirildig· ine göre Romanya 
d d ·•i 'b' Al 1 İ a mueyyı e erın aıma asgar 

zınnın e ıg gı ı, man arın n- h dd" i ki ''-b'f 1 d"kl · tütün ve •igara inhisarı memleketi-'lte d kt k .. ll a ın verme e ııı. a ey e ı erı, 
gı re e yı ı ları uç m yona b' 1 h 1 00 oon. ı· 'b' bü miz tiitünlerinden mühim yekuna 

kr d 1. ·ıı l ln ınaena ey • • ıra gı ı -va n ev yanın a ngı zer "k b' 'b' h 1 b r· 1 b' · · "ba 
ı. t l . d 1 ·ı h lk . ·d"kl l bir yu ır para cezasının ne gı ı a - a ıg o an ır partıyı mu yaaya 

aya a s vı a a veı ı er 1 d .1 b'I •. . 'hl .. k · t" R ı K d · 
kac yüz evlik zarar hiç kalır. ~rdc ~erı 

1
e ı e1cegının 1tasrkı d uze- b~r1 ar ~e.rrn.ıd ı ı1r3. b~mekn.1er .. a~a en1 ız M li · İ ili , da rın e ınce eme er yapı ma ta ır. o gesın en ın ı o tutun a a-

usso nı, ng Z pro~aga:n - Ü . d d 
1 

k caklar, aynca da iılenmiı tonga bi-
smdan korkmadığını göstermek zerın e uru an no talar ara- . . 'k' • k 1. 1 d 74 b' · • İ d l u1 • rıncı ve ı ıncı a ıte er en ın 
için Churchill ın nutkunda tal- sın a ya nız "VUrgunc uga mevzu k.. t" .. "b d ki d' 

nubu §arkt kı.smı 1lzer1ne çöken teh
llkeye kal'll Alman genel kurmayı 
yeni bir pllıl hazırlamaktadır. Ru-
men, Macar ve Bulgar ordularının kU

mandanla.n gelecek cwnartesl günü 
Budapeştede t.oplanacaltlardı.r. Na.zl 
hükt'imetlnln ıefl milstald>el bir mll
daraa 1ç1n bu memleketlerdejl ına

halU kuvvetleri te,kllltlandıtmak ıs. 

tem ektedir. 
k di i il ·ı d' la k'I d k ı ı d ··ı • utun mu ayaa e ece er ır. yayı ve en n gı en ıre'n - teş ı e en men u ma ın egı , vur-

sımları l\ircliste aynen okumuş, guncunun menkul ve gayri menkul 1
•
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bunlaıa cümle cümle cevap ver- bütün mallarının müsaderesi ve o Bu harbın sonunda: (15) 
miştir. Bu cevapların üç hedefi kimsromn muvakkat veya müebbet 

·yar: İtalyan ordusunu övmek, surette her türlü hizmet ve ticaret 
ltalvan milletine kuvvet ve cc- yapmaktan menedilmesi hususları 
saret vermek, ln{,ril~re kinini ln- da vardır. 
zısbrmak. 

ltalyan ac:kerin1ıı <İyi şeflere Mebus seçimi layihası 
ve iyi silahlara malik olduğu za
ınanıı dünyn"lm en iyi askerlerl 
kadar kahramanca döviiştüğiinü 
Muc;solini söylüyC'l', ve Alman
ları şahit gösteriyor. Bütün me
sele, İtalyan ordusunun. bu ara
lık, iyi şeflere ve iyi sil§.ha malik 
olup olmadığına kalıyor. 

Ankara 4 (Telefonla) - Te~ki
latı esasiye encümeni, mebus seçimi 
layiha~::ıın tetkikine devam etmek
tedir. Bu layihanın pazarteaıi günkü 
topluıtıda müzakere edilmesi muh
temeldir. 

Mussolinl, İtalyan milletl~n. Almanya ve Macariıtan 
~e~d~~d~~n:ıe~~n !~~~~o~ırB~~~ ile ticaret mukaveleleri 
zaten bilmeyen yoktur. Ankara 4 Telefonla) - Alman-

M!;ISSOlini İngilizlerin ne mal ya ve Macaristan ile aramızdaki ti
o1dugunu anlatmak için de lngi- caret mukavelelerinin tudiki hak
llz tarihçisi Carlyle'den, İnglllz kında.ki kanun layihası Meclisin bu
şai.ri Byron'dan parçalar oku- gGn-kil toplantısında müzakere edi
muş, ve İtalyanların intikam lecektir. 
duygulannı alevlendirecek bazı ============= 
eski tarih olaylarını hatırlattık- ,,:;;,iiiiiiiii-~iiiiii-ıiiii-~İİİİiiiiiiiiııiiiii·-.,--~iiiii-İİİiiiiiİİliiiiiiiiiiiii_..iiııiı;. .. 
tan sonra demiştir kl: «Düşman- " 
aan nefret etmedikçe harb yapı- Go·· nu·· 1 lamaz. Düşmandan, her gün sa-
bahtan akşama kadar gecenin ~ / 
her saatinde nefret etmek lAzım- ~ c h • il 
tlır. Sahte bir hassasiyetten kur- e ennemJ :ı 
tulnlım.ıı ( ı'ı 

Bu gibi öğütleri okuyunca, ( 'ı 
1talyanlnnn hali İngiltereye kar- ı Yazan: Mebrure Sami i, 

şı kin beslemedikleri, hatta onun-
1 la uyuşmaya temayül ettikleri , <1 AKŞ.\Mı, okuyuculannın 1ı ihtimali akla geliyor. Yoksa bu ~ sabusızlık1a bekledikleri bu 

kin dersi 1" d ? ı edebi romanın neşrine 11 

ne ne uzum var ı . 
1

( 

NPrrıncldi'l Sadak \ Yarın başlıyoruz. ~ 
<De,amı sahife 2, ıülü.n 1 de) 

(Avrupa sokaklarında:) 
- Koıun lm:lar, bir erkek! .•• 

Mihver kuvvetleri Tunusta 
yeni bir taarruzda daha bulundu 

Bu ikinci mukabil taarruz da ağır 
zayiat verdirilerek tardedildi 

Loıulra f .(A.A.> - MUıvet kunet- tefit kuvvetlerlnl aarmak 1.stemlft.lr. 
lert, Blzerte ile Tunus aruında yeni Fakat bu tefebbüatl neUce.sb ka1mıf 
ve şiddetll blr muka.bU taanıDda bu- ve tardec1Um.lftlr. 
lunmUf, fakat bllynk zayiata utnya.. Blzetr. ve Tunua hav& meydııruan 
raıc ta.rdedfimlflerdlr. D1bı Uşam yeniden bombalanm]ftır, ı dllşmaa 
neııredllen müttefik wnum1 urargt.. uçatı tahl1bed.llm1ftlr. 
hınm teblillne ıore Teba.urbada ha.. Roınmel' e takviyeler 
reıtlta devam edllmlt. Cedldenln garp •• d ·ıd· 
varofle,nnda çarplfDl8.la.r oknuttur. gon erı ı 
Tebaurba. clvarnnda dÜfDl&ll, blrln- Berlia f (A.A.) - Askeri mahtllle-
clkAnunun birinde yapmlıf oldu#u re ıöre Sirenalkln ,umında sü"'9 
mu1tabU hilcumdan da.ha flddeW blr net hllkilm silnnektedlr. Mareşal 
mukabil hücum da.ha ya.JXW.f Sae de Rommel Avrupadan ve Trabhqa11>
büyi.lık zayiatla tardolunmuttur. Düt- tan yeni takviyeler almıştır, Bu yenl 
man muharebeye atu', orta ve h:a.rıt takviyeler bilhassa. zırhlı tümenler V9 
tanklar sürm{lf 1'e de büyt\'k my1a- ağır sullhlardan mürekkeptir. Agey
ta uğratılmıştır. Dtlşman &O tank llda mihver müdafaa ha.tlan basa
kullanm11 ve Tebauma ile Cedide mak haUnde batıya doğru uzamak
yolunun 1k1 tarafında. bulanan müt- tadır. 

Amerika, Liberya'yı 
müdafaa edecek -·-

İki hükumet bu hususta 
bir anlatma imzaladılar 

Deniz muharebesi 

9 Japon harb ve taşıt 
gemisi batırıldı 

--·-
Londra 4 (A.A.) - Salomon'• 

larda, Guadalcanal adasına takviye 
Vatinaton 4 (A.A.) - Hariciye kuvvetleri getirmeğe teşcbbii.t eden 

nezaretSıin tebliğine göre Liberya Japon filosile adanın hemen ıimaı
cumhuriyetl ile Birleşik Amerika linde yeni bir deniz muharebesi vu
arasında bir anlaşma yapılmııtır. Bu kubulmuJtur. Bu muharebe netice
anlaımaya göre Birleıik Amerika, sinde, Japonlaran 2 büyük muhrip 
Libezya' da hava üsleri kuracak ıve veya kruvazörü, 4 muhrip, ikisi as
bunlan idare ve müdafaa edecek., ker taııt gemiai ve biri oilep olmak 
Llberyanın taarruza uğrayabilecek. üzere 9 Japon gemisi batınlmııtır. 
herhangi bir lusmının mUdafaasına Bu muharebede bir Amerik&a 
da yardun edecektir, Birletik Ame- kruvazörli batmıı, diğer bir kag 
rika büktlmeti. Llberyanın tehlikede kruvazör de haaara uğramııtır. Ja• 
gördüiü emniyetini korumak hu- ponlar ümit ettikleri kuvvetleri ada
euaundaki talebini kabul ederek ha· lara çık.aramamıılardrr. Bunlar ilk 
rekete geçmiştir. malGmattır. 

.. :l.kka•Ierı 

Trenle re vesika ile binilir mi? __________ , 
Trenler çok kalabehk. Her mem· için. berkae yolculuk ve.ikaaı v..1-

leket barb umam yolculuğu kutJ. lecek, ve bu eefer, ka1•halık derdi· 
Bizde de bu fazla kalabaJıiı önle- ne bir de vesika alıp vermek derdi 
melıı: için hükU.met tedbirler dütü· ili.ve olunacak. Gecikenler, b.· 
nüyor, Gazetelerin Yuc:lıima bala- i'ınP ıwananlar, fikiyetler, haba
Jırsa yolculuk, ancak mecburi ah· lıklar gırla. .. 
valde vesika ile olacakma,. Bu bir çare deiildir, demiryollan 

Sanırız ki bu haber yanlıftır. idareainin ve yolculann ııkıntu1n1 
Bu mevaimde, buaiinkü ahval ve arttırmaktır. 

f&l'llar İçinde, trenlerin bu halinde Y olculann artması memleketin it 
hiç kimae keyfi için ıeyahat etmez. hacminin arthğına, refaha, terakkiye 
Mutlaka. kendine göre ehemmiyetli alimettir. 
bir iti vardır. Herkeein iti mühim Trenlerde biraz daha intizam, bi· 
olduiu ve bükUınet kimleyi itind .. letl .. biraz daha am. belki daha 
ıüciindea alıko)'mak ........... olurla bir guwclir. 



Sahife 2 AK!ŞAM 

Mahkemelerde: 

Yıkım harbi 
Ge 

rürk 
liğe şeker eme götü- 1.ı-___ B_~-----11 
n başına neler elmiş! 1 u 

m r o 
1 939 harbini diğer harblerden ayırun en mühim fark hiç 

şüphesiz bu harbin en geniş ölçüde yıkım muharebeleri sil
f;ilcsindcn ibaret oluşudur. Zafere ulaşmak için dcnlzlerde gemile
rin tiiketilmesini hedef snyan harb, karalarda da eli slJAh tutnn 
fnsan1arln iktifa etmeyip kadınlar ve çocuklıırla beraber evlerin de 
silinip süprülmcsini gaye biliyor. Niyet bu olunca muhnrebclerin 
açık ernz.lden ziyade kadınlnrla çocuklnnn ve evlerin bulunduğu 
§chirlcrdc cereynn etmesi zaruri olur. 

Fakat ictin en 1 arln tarah, mu barebele.r bu §ekli aldıktan sonra, 
evlere girmek için karşısına kim çıkarsa öldüren, yahut gece vakti 
uyııJan şehirlerin iizcrlnde uçarak masum lnsanlan perişan et
mekten ibaret bir sonucun istihsali için evlerin üzerine bombalar 
yağdıran muharfb miJJetlcr tarafındt:n kazanılacak zaferin, artık 
ahşılnuş manada, göğiis kabartan bir zafer olmıyacağıdır. Çünkü 
haldı bir gayeye ulaşmak için kahraımmc:ı döktilen kanlann mü
kafatı olan zafer eğer hakiki mftnasile ev yıkınnk, ocak söndürmelt, 
kadın ve çocuk öldiirmek bahası na elde edilmiş birşey olursa bu, 
beşeriyetin eski It1gatindeki «Zafer» :kelimemle ndJa.rulınlmnyacak 
bir seldir. Bu harbi eski harblerclen ayırnn ikinci fark da bu olsa 
gcrcJ·tir. 

Miltiyadi otuz beş yaşlarında tebaası olduğumu söyledim. Bu 
bir garson. On 1kl ndalardan defa da: «Sen Türk ta.bUyetl:nde 
!nem adada doğmuş, İtalyan te- olmadığın halde garsonluk vesi
baası imiş. Oradan İstanbula kasını nasıl alıp taşıyorsun; bu 
gelmiş, Türk tabliyetlne geçme- hareketin küçük sanatlar kanu
diğl halde burada küçük sanatlar nuna aylarıdır. Seni mahkemeye 
kanununa aykırı olarak garson- vereceğiz» dedller. Ne söyledim. 
luk yapınağa başlamış ve garson- se meramımı a:nlatamadım Bay 
lar cemiyetinden bir de vesika HA.kim. Kim derdi ki, Gemlik 
almış. Fakat günün birinde garip yollannda dağlar aştıktan ıonra 
bir tesadüfle iş meydana çıkmış yol üzerinde başıma böyle işler 
ve Miltiyadi Asliye Blri'nci ceza gelecek?... BilseydJm !stanbul
mahkemesi'ııe verilmiş. Miltlyacll- dan çıkar mıydım? Bu iş mukn
nin bu kanunsuz hareketinin b11inde dükkan sahlbinden aldı
meydana çıkmasına sebep olan ğıın ücret de on liradan ibarettir. 
M.dlseyi, yanında garsonluk Yanı on lira için, ağrısız başımı 
yaptığı pastacı lzak mahkemede derde soktum. 

Al~anlar cephenin bir çok noktala
rında hücumlarda bulundular 

Şehirlerden birine yapılan devamlı alanlardan sonra orada 
13,000 kisinin öldüğünti, 750,000 ktştnln r:.arar g()rdilğünil ve 
375,000 kişinin evsiz kaldığını bllcliren bir harb tebJlkf, bu dövtiş
me<leıı galip çıkacak millet için zaferin hiç de öğilnillecek tarafı 
olmıyncaj:;"lnı gösteren en yilrckler acısı bir dellidlr. Kaldı ki bU'tün 
bunların, knlbi vatan sevgJsHe ç.arpan :insanları yıldıracak §eyler 
olmadığı çoktan anlaşılmış bulunuyor. 

Abdiilhak Hamid'in \•atnn fctn kahramanca çarpıştıktan sonra 
Jrn\i diişman karşısında boyun eğmek r:onında katan mil

letlere pek yakışan «Galip sayılır bu yolda rnağlfıp!» şeklindeki 
mısramı bu harbden galip çıkncak millete karşı tersine çevirerek 
okumak pek yerinde olacaktır: 

Mnğlup sayılır bu yoldn galip! 
Şevket Rado 

şöyle anlatıyor: HAkim: 
- Miltiyadi benim dükkfmım- - Zabıta memurları vaztlele-

da garsonluk yapmak üzere mü- rin1 mükemmel yapmışlar. Senin 
racaat etti. Kendisinin vaziyeti, sahte vesika ile çalı§tığın bura
küçük sanatlar kanununa uygun da farkına varılmamıŞ ama, hlç 
olmadığı için dükkA.mma garson ummadığın bir yerde foyan rney
olarak alamadım fakat haline dana çıkmış. Türk tebaası olmı
de acıdım ve dUkkA.nda ayak iş- yanların garsonluk vesaire gibi 
leri yaptırmağa başladım. Daima küçük sanatlarda çalışmaları ka
dükkAnın önünde beklerdi, öte- nunla yasak olduğu halde sen, 
yeberiye götürülecek §eyler ol- Garsonlar ceıniyetlnl iğ'fal ede
dukça kendtslnl gönderirdim. rek vesika almışsın. Bunun bir 

Bir gün Gemlikte bir düğün suç olduğunu bilmlyor muydun? 
olacakmış. Bana da fundan ·ve Dedi. Miltlyadl şaşkın şaşkın 
saire sipariş ettiler. Ismarlanan ellerlnl oğuşturarak. 

Mussolini sulh taraftarı 
değil; dövüşmek, dayan

mak istiyor 

şeyleri paket yaptım ve dükkdn- - Bay Hakimi dedi. Ben kim-

B Ed • k dakl adamlanrndan biri ile Gem- seyi kandırmadım. Vesika almak ' • e )0 DUt U llğe gönderdim. Fakat bu adam lçi'n Garsonlar cemiyetine müra
işl beceremedi, siparişleri yerine caat etmiştim. Bana bir vesika 

(Bq tarafı ı inci sahifede) veremeden dönüp geriye getirdi. verdiler. Okuyup yazmak bllıne
IJCY Alman teca.vüzünlln tekerrür et- Düğün günü yaklaşmıştı. Şeker- cllğiın içln vesikanın içinde ne 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) mesl lhtımallne karşı devrunh blr lert bir an evvel gl>ndennek lft· yazılı olduğunun da farkında de-
Mussollnl, ltaıyanın harbe gl- müdnfan sıstemı kurulmasıdır. Bu sıs- zımdı. Miltiyadinin nçık göz. be- ğlldim. Orada Türk tebaası ola

rlşini haklı göstermek 1çln, eskisi teme kendl payımızı geUrmeıt'e ha.. cerikll b1r adam olduğixnu bildi- rak kaydedildiğimi bilmiyordum. 
gibi büyük fütuhatta·n bahsetmi- zınz.• ğim için sipariş paketfn1 kendisi- Sonradan zabıta meınurlan söy
yor, sadece: «Harbe girmeseydik Mister Eden sözlerine şöyle devam ne verip gönderdim. Ertesi gün leyince farkına vardım. Fakat bu 
ve bitaraf kalsaydık, iki taraftan etmışt1r: Gemlikten dönmesi lfl.zımdı. Fa- işi cemiyetteki memurlar da kas
hiç birisi bize yardım etmiyeceği Hilkfunet mütareke 1çln hazırlan- kat buradan aynldıktan sonra den yapmamışlardır sanıyorum. 
için bugu··n en müthiş sefalet için .. mak bahsinde m1ster Sumner Velles'ln günlerce beklediğim halde Mlltı.. Her halde bu işte bir yanlışlık ol-

eon nutkunda.ki tavtıyelerl 11e bir fi- ~ dl M ğ ld ah m t de kalırdık» diyor. Harbe girme- kJrdedtr. vacll dvnmc . e er yo a, s - UŞ ur. 

Doğu c~pheıdndoı 

Şovyet kıtalaft cephenin mCT
kes kunnınd~ RJev inll'lta~tl\
ct; hUcum~ devam e<il:Yo 
Iar. Moakovade.n aelen haber
ler bura'da RJev'ln cehup batr• 
aın<le. Alman hatlanna airUc:üit
nJ hlldinnei'.tedir. Burada göğüs 
slSfüse muharebelerden sonra 
lµrçok blokhavzfonn tahri\>cdil,. 
<1r~i, Velild Luki'nin tarkında 
Afmıı.nlann \§amızl~nın neti
cesiz kaldıği U!ve edieyor. 

Stalingrad mıntakaısına gelin
ce, Ruslar, ıehrin ıima) batısın• 
da kuşatılan Almanlarin lkinÇ! 
müdafaa hattının yanldıimı bit
dirtYorlar. Bu ha.t küçük tepeler 
sllıileei ilzerlnde kunılmuıtu. 
Almanların ltareı nücuınları tar
dedilmiııtir. Londra radyo.u 
ıehrin batı.s!ndald mli$ellcşte ei
lcıştınlan 18 - 20 Alman tümeni• 
nln durumunun daha r.lyade 
gtlç)C§tiğini, ıhndi Ru.alann Ko
telinkovo'ya 12 kilometre me
aa.feye kadar geldiklerini ve bu• 
rada tahkimat yııpmağa baıla• 
dıklannı bildiriyor. 

KotelnikO\-o'nun Sovyet kı
ıtaları tarafından zaptedildlği ev
velce bildlrilmiıti. Şimdi Rusla
nn buraya 12 kilometre mesııfeı-
de tahkimat yaphklanndan 
'bahsediliyor. Şu halde SoV)"'tler 
ya evvelce burasını ~lmı~lar ve miş milletlerin bugün İtalyadan Bundan sonra sozü, İngiliz _ Rus ie vesika taşıdığı meydana çık- - Sen vesika almak için mü-

1azla yoksunluk içinde oldukları, blrllğine getiren İngiltere Hariciye mış ve yakalamı~Iar. Bunu da racaat ettiğin zaman Türk teba- ~-~ 
yahut bitaraf kalmış bir İtalya- Nazın §unlan söyle~lr: sonradan öğrendim. Kendisinde ası olduğunu söylemeseydin sa- H b b 
run bugfrnkünden fazla darlık cBen uzun .r:amandnnberl Sovyet böyle bir vesika bulunduğunu da na böyle bir vesika vermezlerdi. ava om ar• 
sıkıntısı çekeceği çok şüpheli bir hfilctimetı ile bizim aramıza her han. bilmiyordum. Belli ki, Türk tebaasıyım, diye 
iddiadır. MeselA. aç kalmış bita- gl bir menfaat 1hUlA.fı için hl9 blr 1 Miltıyaat de vakayı anlattı: onları aldatmışsın. Memurlar da 
raf İtalyaya İngiltere ve Arneri- sebep mevcut olmndıSı fikrinde bu-1 - Gemliğe şekerleri götür- senln sözüne inanarak dikkat 
ka neden yarclırn etmesinler? IunuYorum. Bütün çıkan 1htllAfla- düm. Dönüşte zabıta memurları etmeden bu işi yapmışlar. Fakat, 

dıman ari 
İtalyanların disiplinli bir mil- nnda İngiltere ve Rusya aynı safta otobüsü durdurdular ve yolcu- yanlış hesap Bağdattan döner 

ıet olduğunu ve bu mert rnlllet- harbetm~ler ve mUstnkbeidekl buh- ıann hilviyetıer:hıi muayene et- derler. Senin sahte vesikan da• İngiltere' de harap olan 

eoMa tahliye ctmialerdir, ye.hut 
da ilk haber doğru değildir. Bu· 
tada tahkimat yaptıklnnne. ha
kllırsa ılddetU bir mukavemetle 
brııla,ııklanna ve ileri harekc
tliiliı durduğuna hükmetmek Ja
sundır. Oi~er taraftan Alm~nla.r 
da Ruslann bir çok hücwnlnrı
nın tardedildiğini ve muvaf fo· 
k:ıyctll ke.r§ı hücumlar yapıldığını 
bildiriyorlar. 

Şimali Afrika'da: 

Ubya'da yalnız Ageila civa
rında devriye faaliyeti olmu~ 
tur. Tunwı'ta müh.im bir hareket 
yoktur. Mihver kuvvetlerinin 
Tunus'un 30 kilometre garbında 
yaptıkları bir taarruz püskürtül· 
mü,,tür. 

Dün Londra· da neşredilen bir 
tebliğe göre aalı gecesi bir İngiliz 
deniz kuvveti, himayeli bir Mih
ver vapur kafilesine hücum et
mi~. 4 Mihver gemisini ve 2 
muhribini batırmıatır. Hava tıı
erruzları neticesinde 1 fngiliz 
muhribi hatmı~tır. 

İngiliz Bahriye nazırı, ıon ~
mali Afrika harekatında Mütte
filderin deniz kayıplarına dair 
heyana.tta bulunmuş, bunun 
zannedildiğinden pek hafif ol
duğunu söylemiştir. Nazırın ifa· 
desine göre 2 Britanya, 1 Fele
menk muhribj, 1 korvet, 1 kü
çük tayyare gemisi, 6 başka ge
mi hatmı§tır. 

J, 

Bir d niz muharebesi 
İngilizler 2 İtalyan 
muhribi, 4 nakliye 
gemisi batırdılar 

ten, daha fazla bir şey istenemi- rana 1ntızaren birbirinden tedrlct bir meğe başladılar. Sıra bana geldi. Gemlik yolunda meydana ç.ık- ha v 

~ surette uzaklaşmı~lnrdır. İngiltere- Yanımda nüfus k!ğıdım yoktu. mış. veya sara ugrayan 
i~~~j~y5~~ı~~et11nudsensol,ln~~ieklyori Soıvye~tt ~~~esınb edııbudkadııBr ehem- lstanbulda Garsonlar cemiyetin.. - H~kim beyi Ben cemlyet.e binalar hakkında Londra 3 (A.A.) - Bugi.inkil 

öw. m y ~e._... un n ır u mua t ~ Tü k perşembe gÜ."lÜ neııredilen amirallık 
bir heyecan tezahürleri istene- hede hD.rbden sonra blz.!~rl 20 sen; den aldığım vesikayı gösterdim. müracaat e tiglm zaı_nan r • bazı rakamlar makamının tebliği: 2 - 3 kanunu-
mez. Devamlı coşkunluk göste- müddetle lşbirllğlne davet etmek- Zabıta memurları bir otobüs do- tebaası olduğumu sl>yleınedlm evvel gecesi kontre.miral Harkourt 
ren millet hangisldir, bllmek is- tedlr. Bazıla.n kl - bunlar pek çok lusu yolcu arasında nasılsa ben- sanıyorum. Bu işte yanlı§lık var- lnKiliz kumandasında bulunan küÇük bir 
terim. Coşkunluk, insanlann ha- değildir - Rusyadııkl komünist reJl. den şüphelenmişler. Böyle şey dır. Bir defa da onlara sorunuz. Londra 3 (Radyo) - te§kil Tunus istikametinde giden bir 
yatında şairane bir andır. Millet- minin netlceoo bütün 1şblrll~inı ım- batınından bile geçmezdi. Beni Ben bu sahtekft.rlığ\ bilerek yap. Dahiliye nazın B. Morriuon ~Un ak· d" k fi . d k 
lerin hayatrnda tse pek seyrek- kAnsız bir hall getireceği mütaltıa... sorguya çektiler. 1nclll adada madım §an\ bir nutuk söylemlo ~• B. Mu.- uo~an a 

1 ~ne t_aarruz e _er~. 
tir. Sabahtan akşama kRdar coş- sındadırlnr. Ben bu fJJdrde değlltm. doğduğumu söyleyince: uO hal- Şahitler çağınlıp dinlenmek solini'nin son nutkuna tema11 etmlf- k~fi~:;;:.;:~nsu~ g~nuleı:ek ~k:du
kunluk gösterenlerin akıl sıhha- Mllletıer arası yeni ve daha 1y1 bir de sen Türk tebaasından değilsinıı üzere muhakeme başka güne bı- tir. Nazır demi§tir lci: i k t d 'ır .. ~n bn ~ e. 1 1 r~ 
ti d .. h d ri D ğ ıcemlyet. kurabllınem!z1n sun, blZim dediler. İnkflr edemedim, İtalyan ,.aloldı. •M····olın' ı' MUttno Torino, Sa- k:fi~le gesüntrd~!erbı . eh atırıklmıf§.tır. Bu 

n en şup e e e m.» o ru §blrllğlmlzde mündemiçtir.• " ~ - • . " • 1n .. uz ır ava eg ı esna· 
sözler. Fakat, btr iki yıl önceki cYalruz nazl olmayan bir hükfunet vona n Cenova da '400 •v tan.?~ smda görülmü§ ve gece yansından 
siirekll coşkunluklara bakarak, teessüsllne meydan verdikten llC>Ilro. Barem kanunu ita lya'd a men tahribedildii'ini, 12 bin e~ bir az sonra İngiliz gemilerinin ta• 
Mussollnl, İtalyan mUletinin AU için tnllhe istinat etmek tam mA- huara uğradığını söyl~, hu~ ımuzuna uğramı;ıtır. 
nkı1 denkliğinden şüphe mi et- na.sile bJr delilik olur. Bu sa.ııte binalarda ynpılan tah~ıbattan ıik&- . 
mlşti? Fazla coşkunluk kadar UA.hlan yerliırlnden sökmek belki uzun yet etmi~tir Halbukı İngilterede .. Aur~ra, .sy'!ıuŞ ve .~~go.~rıut 
romurtmak da fenadır. İtalyan r.amaruı. tevakkuf edecektir Fakat Şahsi gayret ve zekaya Nakliye işlerinde büyük dü§Jllan faaliyeti yüzünden 150 bin ısımlerındeki liç kru~:azorumuzle, 
milletine neşe yaraşır. Bir poutl- bu yapılmalıdır.• . k kild karİşıklık varmiı ev tamamen harap olmut veya yık- Quiberon ve Quantin :i5imlerindeki 
ka nutkunda yer alan bu sOOier, Blzlm gayemiz şudur: kiymet verece fe e tırılmı~ır. 2,750,000 ev hasara u~- iki muhrihimizden mürekkep olan 
İtalvada eski heyecan ve coşkµnı- Almanyanm tecnviiz kudretln1 ebe- tadil edilecek raıru~tır. Yalnız Londrada 1150000 kuvvetlerimiz hasar ve knyıha uğ-
luktan eser kalmadığını anlatı- dl .surette kesretmek §artlyle l;Dll- Nev)ork 3 (A.A.) - Bltnrnf yol- ev başara uğramııhr Mwıaolini ln- mmnnuşbr. Sabahleyin üslerine dö-
yor. Çok yazık ... İtalyan milletine letlerln sulh içinde. lnklşnflannı te- . culann anlattıklanna. göre İtnlyadn giliz hava kuvvetini~ evleri hedef ncın gemilerimiz d~~an pike bom-
yakışan 0 idi. mln edecek bir dünya s1stem1 kur- Ankara 3 - H .. ~~Omet, Barem Jıı.şo bakımından olduğu k.ndar nak- tuttu~uından oikfl •et edl or Acnba bacılnnnın ve torpıllı tayyarelerinin 

GE'ne nutuktaki bazı parçalar, mak. Bu hususta İtalyayı bahis mev- kanununda haz.ı degıııklikler yapa.- llyat bakımından da bllylik bir Jtn.. Al 1 } . Y • taarruzuna uğrnmı~lardrr Quantin 
h t l zuu etmedim. Çilnk11 onu bilyllk bir caktır. Bu husustaki karara gBre hU· nşıklık hüküm sürmektedir. Bom- mım e.nn hareketine ne der? aklığı iebet neticesinde ' eonradnn 
le~:~ ~~~:knd~r~~. ~~~~: mesele olartık telAkkl etmiyorum. tün Vckalotlcırin mUmeM51leıindcn bardıman edilen bölgelerde ştmdlye Mussolini'nin Te.kamlanru Britan- batmııtır. Mürettebatının bUyük bir 
lardan, ltalyada çıkarılan (iki Böyle mllletler nrnsı bir teşekktılün mürekkep bir heyet Bagvekfılette kadar görillme:mlş blt kesıı.f~tte ~a~ ya tayyarecilerinin sebep olduklan kısmı Jle kumandanı kurtarilmıştır. 
milyon Alman 1talyaya gelip yer- ;seA~~d~:~~b1lmes1n1 temin edecek topl~ntı!ar ye.paru . kanunun !adil ~!~:ı!ıı~~~~~~em:1f~r~~. n ç ~r miktarile ~ukay.e.se eder11ek Ölenlerin ftileleri mümkün olur ol· 
leşecekrnlş)' yahut (Mussollni bir 1 - Bulhfi idame ettirmek isteyen oeklınl ıncelemektedır. Bu tetkıkler Londra 3 (A.A.) - Brltnnovn ajan- Bntanya tayyıırecılerlnın aakert bo- maz baberdıft edilecektir. 
runellyat esnasında ölmüş) gibi devletlerin tam blr aurette temsu sonunda Barem kanununda eah~t sının dlplomntlk muharrlrl radyoda defleri bulmalcta blly~ muve.~f~k..., 
rivayetlerden bahsediyor, «46 edilmeleri - kl eski Milletler Ceml- gayrete ve zeklya kıymet verilecegi Mussolinl tarafından söylenen nut- yet luızandıklanna emın olabilınz.> 
mllvon nüfuslu bir memlekette yeıı böyle de~dt -. enla~ılmaktadir. Hazırlanacak ka- kun 1telyadakl huzursuzlu~un par. 
böyleleri de olur» diyor. Dernek 2 - İştırAk eden devetlerln, ıttl.haz nun t&yihası, 8nilmüzdeki yeni Mec- lak blr de11ll olduğunu koydetmek- B b hk• • 
ki var. Bu gibi şeylerin, böyle edllen kararlan mllspct bir surette ilsin toplantısında 1ıörü§Ulmek Uzere tedlr. İnglllz tayyarelerinin bundan u sa a 1 SiS 
nazik bir zamanda söylenen bir tatbik etmek azminde olmaları. Vekiller Heyetine sevkedilecektir. evı:eı olduğu gibi İtalyayı görzetmı... 

Eminönü mıntakasında 
sıhhi teftişler 

İklnclteşrln b:!§ından sonuna ka• 
dar Eminönü mıntnk.nsında muhtellt 
tıda maddelerinden yilz numune alın. 
ml§, klmyalıaneye göndcrlhn1şt.ı.r. He. 
kimler tarafından y{lz em faltlr hasta 
muayene edilerek 11Açlan parasız yap
tı~lmı.,tır. :Mmtakada yapılan umuml 
tettlf ff kontrollar meyanında. Kum• 
bpı nablyesı Belediye heklmt mult. 
tellf gıda maddelerinden .o n1lnıune 
alarak tahlll edilmek üzere tlmyalıa,. 
neye aeTkettırmıot.ı.r. Nnh1ye mftdüİ• 
lütU.ne müracaat eden 230 fakir has.o 
w.nın muayenes1 Belediye he'klml ta'.; 
rafından yapılarak UAçlan parasuı 
yaptınımı,,tır. Sabahtan alqama ka• 
dar tifo ve ı:lçek &§1.lan Belediye he~• 
kimi tarafından ya.pılmnktadır. 210 
k41ye aşı ynpılıruştır. 

3 - Bu kararlan ıcra mevkllnc ko- yeceklertne dair Churchlll tıı.rafmdan 
nutukta uzun uzadıya yer tut- yabllmek için lkttza eden kuvvetleri yapılan tntl beynnnt İtalya. halkı 
ması İtalyayı bilmeyen ve ta'nl- emirlerinde bulabilmeleri. Memurlara §eker arasında endl.Je hüküm sürdllğünü 
mayanlarda bu memleketin tç Bu ynpılab1llr ve yapılmıı.Iıdır.• ııöstermektedlr. 
durumu hakkında pek Jyi düşün- Memurlara ucuz teker ıverilmeaine Memlekette h\13Ule gelen bilyük 

celer uyandırmıyacağı için Mus- KÜÇÜK HABERLER pazartesi gUnünden itibaren baola· tahribatın iti.raf edllm.es1 ve faşist 
mllni'nln bu bahislere açıkça nacaktır. Şekerf, mUtemetler alacak oe!lerlnin halkın harbden bıktıtını 
ehemmiyet vermesi ahvalden çok .. h 1 u.t 1 db k ıttrnf etmeleri İtalyan mUdn!aalan· 
tl?:üldüğü·ne ve önünü almak iste>- _ _ı_ *b.Bekyodg)und:ı ohturan Anh~t aduı- vd~ am ~an a]e er mu ince en· nın be?;gln ve mlneviyatıarının 00. 
dJğine alAmet sayılabUlr. aa ı~ a ın agır uta ır halde ı meaulıyetlerl tında dağıtacak· zuk olduğunun blr delllldlr. Bundan 

Ne olacak? M llni b d Amerikan butanes.fne kaldınlmıı, !ardır. J>s4ka Mus.sollni İtalyanları eon bir 
bahsetmiyor: er ~ a~ an orada yapılan ameliyat neticcainde gayret etrnfındn toplamak 1çJn ınü.. 
söylemeyi sevm~m sulh ed;n hayatı zorlukla kurtanlmı~tır. Yapı· Ank d V l k. • • dalınle etmek znmarunm geldiğini an-
rlnden bahsetmek '00 bl gay~e- lan muayenede bu kadının kendls~ ara a ar ı vergıaı ıamıştır. 
bu idmanı d~anılra r fu.k:~ ne ~palan ~ürta! ncticee.inde ~ta- mükellefleri --------
1 dl itft'' ııı. 1 in 4 ,.k landıgı teabıt edılmf~ ve keyfıyet lk' ı'teş • •t ıml> yor. ru.ya Ç ~ bir müdd · fi"" hlld.i .1 . . Ankara 3 - Buradaki varlık ver- ınc rıne aı gaz 
gavc var. Tutunmak ve dövüş- Aneu~umAumdl.'ged ndi~ıı.tfır.ded gisi mükelleflerinJn listesinfn ""Uf" f' l • 
mek Madem ki harbe girdik so- ... ıye e ver gı ı a e ..... lf erı 
nu~ kadar dö~ekten b' ka kendi.!ine kürtaj yapan doktor veya tcsl gilnU askıya çıkarılması muhte- Vıilayetten tebliğ edilmlııtir: Elek-
çare yoktur. İngiliz sulhu fıızı ebeni~ kim olduğu~u söyle:ı\ıemiş meldir. Varlık vergisi listcainl ilk triksiz semtlerdeki halka tevzi edi-
Hlndistan'a çevirir ve kürtaj yapılnuıdıgı iddiasında ıs· asan ,:~ayet Manisa olmu~ur. len ikinciteıırin ayına ait gaz f~leri 

MussoUni böyle '"royledl. İtal- rar etnUştir. Müddiumu1?ilik Anu;ıu bazı semtlerdeki bayilere petrol vc-
ynn m111eU içinden ne dedi anu sorgu altına alarak tahkikata haşla- Mecburi İş mükellefiyeti rilememesi yüzünden kısmen istih· 
bllrnlyoruz ' mıştır. T 1 1 . kak sahiplerinin ellerinde kaldığı · * Haykazar adında on bir yaıla· Ankara 3 ( e cfon a) - Hak5.n l l t 

Necmeddin Sadak rİnda bir çocuk dün A.k5nray cadde- ve Mardin vilAyetleri dahilindeki anBn:ıı fT?ıl~ ır.b' . 'k"' f . d 
b"I" k'l 1 u 1§ er ırmcı unun ayı çın e 

sinde nızla giden bir tarmvaya atla- 1 umum na ı vasıta nnna mecburi t b 1 .. d 11 . d .,_!_ ISJ.-.=ii · "k1..ll f" • k K mu e er o ncagın an e enn c l!U1J.• ' rnak isterken dü§milıt ba .. ından ve •ıt mu c e ıyeti onmuştur. arara 't . . k b 1 
Zllk 'd U , . ' ~ • . • . • cı eşnn ayına aıt gaz uponu u u· 

n e - Kasım 2'7 ıriicudunun muhtelıf yerleımden ya- sebep, ıa~e maddelennın naklıdır. nnn kimselerin birincikanun ayı zar. 
s. im. on. öıt. tkı. Ak. Yat. mlanmıııtır. Haykazar Cenahpaıta Bu nakil vasıtalarına veraecek Ucret fındn bayi bakkallara müracaat ede· 

V
E. 12
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·,242

3 8
2
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.27
8 13

7!; 9,47 12,00 1,38 hastanesinde tedavi altına cJınmı~- mahalli valiler tarafından te.sbit edi- rek gazlerini almalnn lüzumu tebliğ 
a. • , ,UT 15.28 17,41 19 19 m ı ek•:. l -• ı ec ..... o unur. 

Bu sabah vapurlar ilk 
seferlerini yapamadılar 

Bu .a.bah saat beş buçuktan 1t1ba
ren ortalı~ ats ta.pın.maaa başlamıt 
ve ıtttl.kçe ootalarak va.purJail.ıı hi:: 
reltet.ı.ne m~nı olmuttur. 

Babalıleyln UO ve '1,20 de 1kl va.
pur Köprüden BotazJçlne bldırılmıt 
ise de bu vapurlar at.sten ıtdeıme
mışıer, BoRazfçlnden de ıa.at 9,!0 a 
kadar Köprüye hJQ vapur gelmeın1f,
tır. ttüUdardan 8,25 ıe bir vapur 
tnlkmı§, fakat bu vapur da yolda 
kalmıştır. Köprüden kalkan yalnız bir 
vapur 8,30 da Uskildıır iskele-sine ya.
naşnbllm1şt1r. 

Hallç vapurlnn da sis Yilzllnden iş
llyememektedlr. Sabahleyin snnt 
0,30 a. kadar ne Hnllç iskelelerinden 
Köprüye vapur gelmiş, ne de Köp-

Memur, mütekaitlere 
ıek;r dağıblmasına 

başlanıyor 
rüden Haliç iskelelerine vapur hare.. Memur, mütekait ve dullara şc• 
ket edebllmlştlr. ker dağıtılması i;ıi etrafındaki hnzır· 
Kadıköy ve Hnydarpaşaya. da va~ur lıklar bitmi~ §ekerin mahalle nrnln-

lşlcmemlş, bu 1s1telelcrden de Köp. dak' k ' ·ı ~ 
rüye vnpur gelmeml~tlr. Adalı:ırdn sis nn ı ee crcı er tarafından d~ ıtıl-
yoktur. Bu !Ubs.rla Bllyükadndnn ması kararlaıhnlmıştır. Şeker şırkcti 
6,32, 7,40 \•apulnrı vnkUndc hareket bu hususta hazırlıklannı tamamladı
etmlşler, faknt Istanbul tnrnfı sisli ğındnn - mühim bir mani çıkı mz
olduğuııdnn J{öpruycı gelememişler-ısa - dağıtma i~ine pazartesi gü· 
<Ur. 1nünden i,tiharen bn§lanııcaktı.ı. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Nuhun beklediği 
güvercin gibi ••• 

Mukaddes kitaplar töyie anJa.. 
llrı 

j ŞEDiR DADERLERi ) 1 

j 

Odun satışı 1 Lükı ayakkabı j Zeytinyağı 
Kuk sün. 1ork ıece tufan olmut Mahrukat ofiıi 100 bin ~ Kuduracılar bir 

..._ Uzreti Nah, müminle-le birlik· lıtihıal mıntakalarmda 
hami fiatler kaldınldı te, .-.. ortaamda çalkanm11. Niba· çeki odunu piyasaya toplanb yapblar, bazi 

Sahife 3 

Taksim Belediye Gazinosu müdüriyeti 
Me,har hpU17ol Santözü 

JULiA RA YES'in 
1 K. EVVEL M2 CUMARTESİNDEN trlBAREN 

Jet. INr sün. lombozu açarak rüvu-o çılmracak dileklerde bulundular 
cini koJYermifler; heyecanla bekle· Haber alındığına ıöre, zeytinya- Yeni ve zensin bir repertuarla aeanslara baılıyacağını 

Lokanta - Paviyon ve matinelerde 
aayın ineğe batlanutlar... . Mahrukat ofilinin müeucsc, mek· Şehrimizde lüh ayakkabı imal iı is.tihaal bölgelerindeki Belediyeln mUtterilerine bildirir. 

~ kut. aizın~a .. y~ bD' .. ~al.· tep Te memurlara daiıtmağa bqla-- edenler, Kunduracılar cemiyetinde yağ ıatıpıa konan lzaınt fiatleri ~--•••••••••••••••••••llmm•ı
la dODIDUf ve bu. buyük bir mujcl dıiı odunun arkuı keaildiktecı aon· reia B. Abdullahın reisliği altında kaldırmıılardır. 
aa:vıbrut- Zira anlamışlar ki. artık tu· ra OfiaJn elinde yilz bin çekiye ya· bir toplanh yaparak hilkılmetin ka- Belediye mliakipleri tarafından 
fan çekilmek.~: Baza yerlerde km odun kalacaktır. Odun fiatleri, ranna uyulmuına karar Termitler- yapılan kontrollarda mahalli Bele
aebatlar beJinnittir.... nakliye fiatlerinin arttıiı veııileeile dir. Bu karar, lilkae ınlnJ olmak için diye tarafından tudikli Te üzerinde 

Hakiıataı de, çok ıecmeden miltemadiyen yükaelmektedir. Ha- mantar Te 2 katlı kundura imaline 198 kuruı aat11 ftati bulunan zeytin· 
tekne Ararat dajuım tepe.ine otur· Talar bilıbiliün ıoiuduktan ıon· aon veriJmealne dairdir. HükOmetin yafı faturalarına raalamqlaraa da 
IDQf... ra odunun daha ziyade paha- bu yoldaki brannı kunduracılar k. .unt bir muameleye teve..ul ede-

n• lılqmaaı muhtemeldir. O zamıııı memnuniyetle kabul .tmekle bera• menüılerdir. Mıntaka Tıcaret mU-
Chriııtopb Colomb Amerikayı ket- Mahruht ofiainiıı teabit ıvıe illn et- ber !>azı dileklerde bulunmutlardır. dür!üğü, mahallt Beledi,-e ve T'ıca

fe Plerken de Taziyet hana yaba tiii fiatler berine aerbeı olarak aa- Bu cUleklerde deri fiatinin yU)uelme- ret odalanndan yemi mahau1 zeythı
olmut: bp baılanac:ak Te bu auretle odun· ne Mbep olan deri çanta imalinin yafın111 oradaki aabf Satbıl .Ut~ 

Okyanua ortamda aylarca, aç, cularm 6-tleri ,.aheltmesine ıne:r- yuak edilmuf. mantar aab11na nJ.. tir. Bundan ıonnkl teltftler, malıal
IUsuz. yorgun çalkanarak hizar olan dan verilmiyecektlr. Ancalıi halka hayet verilmeai ıvardır. Deriden çan• it Belediye ve Ticaret odalanndan 
tayfalar büyük kaptanın berine odun aabıına 'ba,lanabJlmek için ta imaline milıaade edildiği takdir· verilecek ma16mat berine yapıla· 
aald~ derecelerine plmİflers Mahrukat o&.inin açtılı depolarda de deri fiatleri yOhelecek ve man- ca1ctır. 
Memleketlerinden müt....diyen odun keaecek nntalan çoialtabil· tar aabft ytaak edilmediii takdirde 
11gaklapp uçmz lmcaku• d.UZ. meııi lhım gelmek.teclJr. gizli kundura yapıp aatanlar arta- Es f 1 
lerin ötesine liirldemnel-1ni pro- cakhr. Kmıduracılar, mantar ve iki na Cemiyet erİ 
testo etme1e bl1mut••· Eaki T'u'f 'u'nc'u' ler b'ırl .,0 .. ·ı kat 1ta..1eden kundura yapılnuya· 
coğrafyada Zulemat denen ba Jdim. cağına dair kararın tatbik silnilnil 
lerin ıonu plmiyeceğini, felakete yakında tablt edeceklerdir. 
liiriildendiklerini iddia ederlermif. •• 

Daha faydalı birer umur 
haline getirilecek 

Nihayet, vardiyada beldiyen nö- Dün toplandı, mühim us k Ü dar 
\etçi: müzakereler yapıldi Birleşik esnaf cemiyelterinin yıllık 

- Bir kut 1röründü! • diye hay· T kongreleri kanunuevvel ayı içinde 
bıru.. Türkiye Tütilncüler birliii Gala- r a m Vay 1 bitirilecek.tir. Ayın yedi.inde teker· 

Kutlar ancak bralann yalmunda tadaki birlik merkezinde wnumt cilerle kunduracılar, eekizinde 7ot· 
,..l)'llhildiii için, bana baJl'll alimet toplantımıı yapmııhr. Bu içtimada gaııcılarla leblebiciler, dokuzunda 
layn,.clar; hakikateı de çok lecme- tütüncillüğünrllztin inkifaıhna teallCilı: İstanbul tramvay bahçıvan, madeni aanatklrlar, ha· 
den, toprak 1rörünmiif... eden mühim müzakereler yapılmıı. idaresine devri için mamcılar, onunda aandalcı, fınncı, 

••• kararlar verilmJpir. Birlik umumt k aaraç ve musikifinular, on hlrlnde 
heyeti bundan ıonra idare heyeti bir layiha hazırlanaca garsonlar, on dördilnde motarcü, 

$a deffde de, mpnhim malaıd- . i tda h t' 1 1_ l d b" kaıı md ..ıJamr.. seçım yapmıftlr. re eye ıne ekmek yapıcı, ıütçü, 015.antacı ar, 
L~h rrr_L ır~~~ ah apğıdaki ze'Vll.t eeçilmiılerdir: 'Uııküdar "Framvay ıirketinin tu- on betinde çorapçılar kongre yapa· 
aea. c...,, ..... , --~ ... , eyv, ' R · B Saff B tı_· · L- --'-tona elmi ek! diy milletler eıa: . et aftımar, ıuncı fiyeaine umumi heyet tarafından .,.. caJı;tır. 
-~ mm:.ııerine • kötiilti reiaı B. Celal Umur, balıklara da rar verilmipi. Umumi meclia de Ie- Piyıuaaın k.ontrolu ve eanaf hare
olan • barb" &-I019k B. Nazım Ekmen, B. Abbaa Kava· çenlerde yapbiı bir toplanbda U.- ketlerinin yakından takı"bi işlerinde 
1on1:~ aıpeW. t~leril; la, B. Akif Akev, B. Ali Tonık, B. küdar tramvaylarının lıtanbul cemiyetlerden hamt ı.tifade esasla
IODa erdi. Şimdi barb en bld ufba. Bürhan Atan. Tramvay idareaine devrini ve bütün nna dair Ticarft V eklleti tarafın
- t. • a..--.ıı d d" • YenJ idare heyetine bapnlar di- ıehir tramvaylarının bir elden idare dan tetkikler yapılmaktadır. Tet-
- YllfJJ'OI". uu ...-- a cana lfl· 1--'- L"-t rd Es f . 1 'z-ae takmlt, kudretlerinin .,. .,....._ ong. edilmeaini muvafık ıörmo,til. KKJe en ıonra na cenuyet en ,,.. 

tifadeli birer unıur haline eokula-Iİni aarf~e... Piyasa vaziyeti Devir iti. 'bir kanun mevızuu oldu-
S.u veya bu tekilde belıemeh~ Dünkü pnrua fiatleri evvelld ğundan, bu husuata bir kanun pro- caktır. 

laetice al acaktır Efsanedeki .., jeai hazırlanmıftU'. Kanunun Millet 
• m • c • günkü ıfiatlerden farkaızdır. Piyaaa- Meclisinde kabulünden aonra devir Belediye 6çüncü reis 

etekıt m: cSaia mı başımı çevır- nm durguııluğu devam etmekle he- • ı• .. • 
te
leln. tola mı?ıt ~düdü ~hediye- raber fiatlerde büyük bir dü§üklük muamelesi tamamlanacak ve 943 muavın ıgı 
ka~ denm. etmiyecekt'ı:. Met· yoktur. Telgraflarôan anla§}ldığına bütçeııile Elektrik ve Tramvay um ım Dün bir gazete, yeniden ihdasına 

- muvazene bir tarafın lehıne bo- .. ietiha 1 böl le . d d b müdürlüğüne bağlı olarak yenid :- karar verilen üçüncli Belediye reia 
aalac:akbr· elinde bamsa delile na• gore, --'-~- ge nn e dae daaa !: --L!) dil T "d'' 1··· . 1 F. JL L_ _L_ B -=- _ __.._• . . _ _.._ ___ ,_ lar dunD11&1a beraber, ora n- t~ e · en ramvay mu ur ug..ı muavin iğine aun sayma&amı . 
-:""""" - .._... • PC •~· atlerde dil,.-Bkllk olmamaktadır. lıer iki taımvay te~kuini idare Rebü'nin ta,tn edilecelbd 7UJYOr-
tir. Belediye lktiaat it1-i mBdilrlGP, edecektir. du. Umumi meclWıa eoa toplant. 

«Salla ......,....ıa: cHarb Çlbca· pq..a raportörlerinin piyasadan • ·--- · lannda •erdiii Ta blltpyl al&kalı 
tn.a cbıir aJimetJ., I> diye bir aürii aldıklan rakamlara göre.· pirinçler O ıküdar Halkevinde kılan yeni kararlar henGz Dahiliye 
,_.... paLh. Aklİ de •arittİr: Ya· toptan 135 • 150, horoz fuulyeei Vekaleti tarahndan tudik eclilmedi-

ŞARK'da !:.a;,;: 
Ytlklek heyecanlar, llOlllSD ıstıraplar feh.eserl; qln için 

• her l8)'ln1 feda ede~ R'fıtslne wbk imlan bir 
blbln romanı. • 
~ 

DAG KIZI 
HEIDE MARIE KATHEYER 

ve WINNIE MARKUS 
Şmldayan mnaklann, cıvıldıyan kuşların, meleyen ko

yun ve kuzuların, uçsuz bucaksn ovalardan dikleşerek 

bulutlan apn sla1I Te karh dağlar arasından geçen ori
jinal bir qk Ye hayat romanı 

Biletlerinizi evvelden aldınnız. Telefon: 40380 

T A K s ı M Sinemasında 
Bugün lflatinelerden itibaren: 

Şöhreti bütün dilnyaya yayılan, Beate ve anğmeleri 
aizında dolapn 

Büyük Romanlar ... SeıeııadJar pheseri: 

herkesin 

1KARMEN1 
1 TVRKÇE SÖZLtt 1 1 İspanyolca Orijinal Şarkıh 1 

Bq roldeı Bütün dllnya ainema ıeverlerinin biricik mahbu
beai ateıli Yıldızı 

IMPERIO ARJANTINA 
Endülüaiin tür ve f&un dohı ırüzellikleri araamda ıeçen tilmez 

bir atkın hıklyeli .•• Y..-ıan bir aevıin1n Llbraaı, kadın entrika
laü, ıönül maceraları. kin 'Ve intikam Mhnelerile dolu bir pheaer. lli, aulh olacaima dair alimetler de SS • M, çalılar 58 - 60. denneecm- konferans jinden, ilçüncü reia muaTiııliiine ki-

oW.ilir. Ba alirnetl-ia .......... lar 90. 100, wl.,.ailardan Tral>- Pazar stln1l mat 15.30 da maruf mln tlyin edilcceil de henüz belli ~--•••••••••••••••••••' 
(..,_ ~ .... dedilocWan ...._ zma ~ 290. 335, Sivenkler bribttırtft Rimm ıNelere 11ll~ delildir • 

....., odınek), IMılld ele WriDcili, .f2S .. .f 35, DJ,arbakıılar 400 • 425 rmıh menuu tlılertnde 1"*1ldar Halk- z==;;;m;==--;;ı;;;;;==- •-L-'..L•- lteklen.. R E B E K A 
leçea ....... ndyoda diaJediiimb bıuftan •blmıftır. Urfa N Wı ntndı bir mııeıw wıee*ik. Kon- T E ş E K K Ü R ------
... ......._: mUddettenhert telırlmk• ırelmemek· f ıtı Hlr ır..... clrtldUr 
~ charW• IOD- tedlr. eram li!NU&ll. ·ı Kula memucat fah ... mü-.. Betiktq SUAD p ARK Sinemaama aeldi 1 

raki tamirab İçİD kurdaldara Nesa· - 1 G 1 k 8 }erinden A.hdmralam Çolak'm Her gün 2,30 da metine vardır. Telefon: 43143 •••I 
... faaliJelini artbnmf: BirP &- Mtllkiyelilerin toplanbıı Ün Ü orsa ölümü n. d117duiuma hl7ilk acı- ------------------
----. bomlmıTacak cimten bi- , bırtncUmtıı cuma sena M1Ut1ye . . 7a. sere1t tifahesı. serek telsraf ve latanbul Orman Çevirge Müdürlüğünden: 
Jiik yiyecek ve • atolclan Wrikti· me1ttlbhıln turul1JfUJl1JD J1l d&ı11ml lstanbaJ .._.... l/U/IMt flatled :1.::!at:rl~~:ı:uııı:ı!::v: 28/11/942 tarihinde açıt etalltmeye konulan '100 .. 800 kllo yatın ek&llt.. 
riliyormut. Yollar açılır açilmaz, ,..I· doıa,.tle feluimmleti Mtllldyelller mtıllne taııp çıtmadıtmdan 1hale 8/12/942 gilntıne tesadlif eden salı günl 
8'lz npurlarla dejil, naldiye tana· "fi dOltlan üpm -.at 10 de Ta.ts1m l.ondra uı .>rlrı • 1 c~rlln UO teeeaürümüzden ayn 1eyn cevap ver- aat ona tlllk edikntp.tr. Tlllp olanların tayin olunan g1in ve aaatte Vil!yet 
l'elerile de. banlar, ıatırap çeken p.zlnosunda toplanacü:lardır. Btlttın Nevyorlt '°2"ı1nc lOO dolar lS2.- meğe imk&n bulamadıiunızdan u- dahilinde mtıtetettıı Orman çevfı'ge m11dtlrltıl'Dndek1 komisyona mtıracaat-
lbetnleketlere, bp beyetlerile birlik· Mlllldyelllerln bu Wplantıda bulun- Cenevre tızerine lOO .frank 80•1255 yın gazeteniz vantuile tqekkürle- lan. . (1987) 

r. dert..ı ulattmlacakmq. Mmda· malan rlca edllmekt.edlr. Aynca da- ~:~ı!z~~:~~Oı~~=~on ıı~:::ı rimizin ibl&Juu latirham ederiz. I bul Beledi . d 
._. aeJ'riisefer hemen karulacak ve vettye ı&ıderllmlyecektlr. f.ti: Hatice Çolak, Karcletleftı atan yeım en: 
W... uçüı., artık ~ çok mB· ' 1 ESBAM '"'TABVİL1T Şerif Çolak, Sait Çolak, Oilaı Belediye ve Husust İdare Emekli ve ötsiızıerlnden 4056 sayılı Kanunun 
aait bulunan bava ıeyrü-.ıerinin 1 R A D y Q 'J. 7 Hl Demlryolu 1 19__ Ahmet Colalr. Da.tlan: ş.hin bJ.rl1'Cl maddeslnln lklncl fıkrasına tevfikan )'Oklama muamelesıne t.Abl bulan 
ilk önderleri ola--'-·-... ,,. ., Hl n-.ı-1u n ıuo Giirol, Enver Göldeli i - YülraeJc tabslle devam eden erkek çocuklar 

...auut ..,...._,,_ 1 - Maaşını bizzat alamıyan mtl tetaıt ve ,etımıer 
Dinlaken: ~~· tertip Mlllt Mtldafaa 19.- T E ş E K K u·. R t - RCf!d olmQan tıs .,. utet puklann Joklamalannı yaptırmak 
- Söyle Tatar aiau. IÖJle... Bqlnktl Proır&m tlıılen Blrlc1ııUııun 8)'1Dlll 4, il ve 'I ncl ıtınıert Belediye Zat işleri Müdtlrlüp 

- diye ıüJümteclim. _ yaı. da 12,30 J>roııram, 12,SS Mıızıt CPl.) 1' a İtrunl:Jell birinci tertip Mlll1 Matbaacı Agop Kqlf ve anıı..ı, Tlb1ld B8nısmıa milracaatlan Dln olunur. (2040) 
_.__ L-- ...: .. 1:.. 12,40 A.Jana hlberlerl. ıs Karlflt ma- Mtıdataa 19.- _ _. .... Ki. ..... , --· __ , _._.__ -------------------------._. ....,_ snu;ror... aaı.u..,,. ._ .. -...-. ... W96t u~ 1 tanbul Beled• • d 

bmla1'dan. p.rtılar. bir amca !ten utuı edin J'l.vrucuklan a ıyesın en: 
Ve Mlrlreten, Antrloeek• U.. ıı,oa Plal heJ'ttl. 18,40 Mba. 19 y AR J N .&nA __.__ HlllUll Jdare Tetatlt ve YeUmıerlnin 3 aylıklarmın tediye günleri 

.. t.. Wr 1ı1teW.We nrdldeft ırm..-. ıt.ıı Bu ...ıert. lt,IO ......, _ • S&nmıueneı M2 Cuma ı- 200 

t.a,ı. lııiır radyo baberiıııi Nalmn A.Jam haMrlm. ıt.• IDAalt Tllrk AMCA BEY gerek cenue merulm.bıde hamr ba- i Klnunueneı M2 Cumarte.e1 200 • eoo ~ aii••cine lıeıwehılıiJirb. .• mtbllL I0,11 Radcıır Oı•tılL I0,41 lunmak mretııe, Pi.._ lı:ara hüerl 'I Klnunuevveı 942 Puarteal 401. M5 (20il) 

ö,i. ras Heplmhi içinde Celaen- 1ı1111k <PL> U ~ ~ 8&lıalı vattmde alamamıt olm&lan veya uat r D 

:.ı..-=.:-.:---:.t: =rarm :.: llGPW " Gazetesini almafı ===z==:w:E [ ALTll 'EHiR J = =A = ~.... --· .... 8ld6iGm 'l,IO ProlrUIL '1,12 Vlndumazu .... unutmaVlnl'- da balllDUl ... Ddtdldnl Pf.1JAilm y 1 &Jacalmdın estlllnln hüml oıma.. 
.... ..,.... ~' bf&nbm. 'l,to A,Jw Jml>edlrt. T,81 J- auaıma. du)clulıdlln • .....,. dllı DAa ohmv. 

(Vl • NG) 1ı1111t <l'l> ı mimlet ft llb'aa ldlW anı 3 iM. ı Ho. • Rtııtem 8lrmell 

Amcabeye göre_ 

O_D 

~ Yonılacaiız ~. sel 1 A - Vaqeç. toflı ~a- h} - im bir arabaya 'bimekr... j A. - Beyairlere merhamet 
uta )linelim... Jdmlllt para llterl... l W ••• ftJ'. )Mıkliıeliml... aaak ela sisi ••• Her siln Tf!ll deiiftl

~ 1 -~ ..ı Wr 4lanka uam-1 A - bl amma o durakları buJ.. ._.L .. 



Sahife 4 

Şubeye davet 
Şelırcmlııl Askerlik Şubesinden: 
339 doğumlulardan Orman sınıfına 

ayrılmış erat ile Gümrük sınıfına ay
rılarak henüz sevkedllmlyen erat 
derhal &e\•ked!leceklerlnden şubeye 
acele olarak mütacaatıan llAn olu
nur. 

BİR PUDRA 
teerüiıesi önünde 

1 .ODO 
KADININ 

Daha genç va 
daha sevimli 
görünebileceğinizin 

Kat·ı DELiLi 

Pudrıcılıkda ~ayını 8 U G ON b11 
hayret son bir keşif .. 1 TECRÜBEYl 
ipekli bir elektea 
geçirilen en ince Yapınız. 
bir pudra ile kan~ırılmış cildi 
güıelleştiren, ona ıüıel bir caıi~e 
ve yeni bir hayat veren bır 
unsur ... Donuk ve çirkin bir cildi, 
tençliğin tabii renklerile ıüsler. 
Bundın rnudı, pudra ilci misli 
fazla müddet sabit le.alır. Bu kıy· 
metli unsur (Krema kôpütü ) na· 
mı altında beratı istihsal edilmi' 
ve yalnız Tokılon pudruında 
bulunmaktadır .. 

CİDDEN MUHİM BİR TEKLiF 
Yüzünüzün bir tarafırıa krema 

köpüğü aayesinde istihzar edilen 
T okalon pudrasını ve diter bra· 
fına her hangi bir pudrayı ıürü· 
nüı. Şayet " Krema ltöpillr.lü pud 
ra " ile pudralanmış taraf diterin· 
den daha rüıel daha taze ve daha 
cazip röriinmeıse T ole.alon pudra· 
sına verditiniı pıra iade oluna· 
caktır. 

Tok.alon pudraaının Pariıte 
çok (azla ratbet bulao 8 yeni 
rengi vardır. 

AKŞAM 

1943 Modellerimizi Pırlantalı ve Elmaslı Yeni Singer Kapaklı Saatlan, Şovallye ve Çiçekler 
gelmiştir. 

Gazetelerde teşhir ettiğimiz modelleri, bağı kopyaları gördüğünüz için, badema bu gibi yeni 
fcadlanmızın gazetelerde teşhir edemiyeceğf mfzden sayın müşterilerimizin nazarı dikkatlerini 
celbederken 1943 Fevkalade zengin çeşitlerimizi görmek için mağazamıza teşrif buyurmanızı 

rica ederiz. 

Singer saatları İstanbul Eminönü No. 8 

Rumeli hisa nnda 
Büyük bir satış 

Rumelihisarında iskele ya
kınında Kaptan pap yalısı na
mile maruf konakta yapılacak 
bu fevkalade satı§ hakkında ya
nnki gazetemizde çıkacak taf
silatlı ilanı okuyunuz. 

KiRALIK 
ÇİFL1K ARANIYOR 

İstanbul clvannd& klre.lık kll
çülı: bir Çiftllk aranmaktadır. 
Kiralamak isteyenler Galata -
Eski Şarap iskelesi - Layd Han 
15 No. de. Bay Kertm'e müraca
attan. Tel: 44877 

r Dr. İbrahim Denker 
Balıklı Bast. Dahiliye Mü.tebaııs 
Beyoğlu AğacamU, Saklza~acı, 

Cöplükceşme sokak No.•1•3lil. ••il 
Tel: 42468, 

İkramiye 
Miktarı 

Lira 

İkramiye 
Tutan 

Lire. 

1 25.000 25.000 
S 10.000 S0.000 
5 5.000 25.000 

20 2.000 40,000 
60 ı.ooo 60.000 

120 500 60.000 
800 100 80.000 
800 50 40,000 

2.000 20 40.000 
8.000 10 80.000 

80.000 3 240.000 
91,809 Yekiln iiQ.OoO 
Tam bilet S Ura. yanın bilet 1,50 

liradır • 

Muamele vergisine tabi olan 
Müesseselerin tutacaklan bütün defter nümuneler! temiz ve itınalı 

şekilde birinci hamur kO.ğıda basılın~. hazırdır. 
Defterlerlmlzl bir kere görmeden karar vermemenlzl tavslye ederiz. 
Umumi S:ıtıs Merkezi: JSKILAP Kİ'l'APF.Vİ. İstanbul SOGUK HAVALARIN-.. 

4 Kanunuevvel 1942 

1 
Devlet Demiryollari ve Limanları !fletme 

Umum idaresi ilanları 

Haydarp~ geçit köpriiııü lmld ve haf!r işinin noksan kalan kısmı m!l
tetıhhlt nam ve besabme. açık eksilt.meye konmrujtur. 

1 - Bu 41n muhammen bedell 66,400 liradır. 
2 - İstekliler bu tşe alt şartname ve -sair evrakı D.D. yollan Ankara ve 

1 

Haydarpaşa veznelerinden 332 kuruş mukabUlnde alabilirler. 
3 - Eksiltme 15/12/942 salı günü saat 16 dn Anknrnda Devlet Demlr

yollan yol dairesinde toplanacak merkez ı inci komisyonunca yaplacaktr. 
4 - Eksiltmeye oglreb!lmek için isteklilerin aşağıda. yazılı vesikalarla. 

birlikte aynı gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları. 
A - 4570 liralık muvakkat teminat mektup veya makbuzu. 

B - 2490 sayılı kanunun tnylr. ettiği vesikalar ile bu lşl yapa.bileceğine 
• dair Münakalat Vekdletlnden alınmı.ş ehliyet vesikası. (Ehliyet vesikası 
için isteklilerin bir istida ile ihale tarihinden en aşağı (8) gün evvel MU.. 
nakalAt VekAletlne müracaat etmeleri ldzımdır.) c1817ı 

Eskişehir Nafia Müdürlüğünden 
1 - EksJltmeye konan iş: E.skJşeh!r - Afyon hududu yolunun 64+220 -

79 + 920 kllometrelert arası toprak tesviyesi ve şosesi inşaatı olup ke~U 

bedeli (292611.40) lira olup hususi şartname mucibince rayiçte husı:le ııelen 
yükselmeler müteahhide aynca ödenecektir. 

2 - Bu 1'e alt tartnameler ve evrak şunlardır: 
Al Eksiltme şartnamesi, 
BI Mukavele projesi, 
C)Bayındırhk işleri genel şartnamesi, 
O) Tesviyei türablye şoso ve köprüler fennt şartn:ı.mes1, m!lll .şose;er 

un~uml istikşaf şartnamesi, 
E) - Hususi şartname. 
F> Keşif cetveli, tıat bordrosu. metraj, 
O> Oca:c grafikleri olup bu şartname ve evrak bedelsiz olarak Nafia 

müıjürlüğünde görülebilir. 
3 - EksJitme 16/12/942 tarihine müsad!f ~arşamba günü saat (15) te 

Nafia müdürlüğünde toplanan komisyonda yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usullyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek lçln isteklilerin: 
A) (15457) liralık muvakkat teminat vermesi, 
B> En az CSO,OOO> liralık: b!r inşaat işi başardığına dair bir bonservlsl Te 

bu ~i idare edeblleeek mall lktldan haiz olduğunu mfiş'lr bir banka refe
ransı ekllyerek eksiltmenin yapılacağı günden en az üç gün evvel bir istida 
ile Nafia müdürlüğüne müra<'aat ederek alacağı bu eksiltmeye tşUri\k vesi-
kasını ibraz etmesi şarttır. 

6 - TekUf mektuplan yukanda 3 üncil maddede yazılı saa~tcn bir saat 
evveline kadar Nafia mUdilrlüğüne makbuz mukabilinde vcrllcccktlr. Posta 
lle gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü maddede yazı)ı saate knd:ır 
gelmesi ve d14 zarfların mühür mumu ile ly!ce kapatılmı~ olması lAzımdır. 

Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. 1909> 

Devlet denizyolları işletme 
umum müdürlüğündenı 

İdaremiz müstahdemlerine alt ve cem'an yekün bin takım kadar elbi
senin dlkinıl 10/12/1942 günü saat on beşte pazarlıkla talıblne !hıı le edıle
cektlr. Şeraiti öğrenmek lteyenler her gün Tophane'dekl Malzeme Şubemiz 
Müdürlüğüne müracaat et.melidirler. d955ı 

Bütün nebati yağ 
müstahsillerinin 

tasirhanelerinin ve 
nazarı dikkatine , 

lzmir incir ve üzüm tarım satış 
kooperatifleri birliğinden: 
- 16/ 11/1942 tarihinde yürürlüğe giren 4 30 7 .ayılı kanun 

gerek.ince bütün zeytinyağı vesair nebati yağlan istihsal eden sınai 
müesteselerden ve muamele vergisi karJılığı olarak tesir ve İstihsal et
tikleri yağlann yüzde on iki buçuğu Devlet hesabına aynen alınacaktır. 

2 - Yine 14/11/194 2 tarihinde yürürlüğe giren 39 3 sayılı ko
ordinasyo.n kararnamesi gerekince istihsal edilea yağların yüzde 15 i 
hükömetçe tesbit edilen fiatlerle ticaret Vekaleti nam ve hesabına satın 
alınacaktır, 

3 - Bütün memleket dahilinde birinci ve ikinci maddelerde zik
redilen yağların teaellümil, depolanması, tevzii ve ikinci maddedeki 
yağlann tesellümünü müteakip bedellerinin tediyesi iJile Birliğimiz tav· 
zif edilmiıtir. 

4 - Ege bölgesinde bu iı Birliğimiz tarafından doğrudan doğruya 
ve diğer bölgelerde Birliğimiz namına aşağıdaki teıkiller tarafından 
yapılacaktır: 

Marmara bölgesi - Bursa Koza Tanm Satıı Kooperatifleri 
Birliği tarafından 

İstanbul ve Trakya bölgesi - İstanbul Ticaret Ofisi tarafından 
Adana, Mersin ve Hatay bölgeleri - Çukurova Pamuk Tarım 
Satıı Kooperatifleri Birliği tarafından. 
Gaziantep Bölgesi - Gaziantep Fıstık Tarım Satıı Kooperatif
leri Birliği tarafından. • • ı e 11 aft. n Fena teslratından yüzünüzü veellerinizl muhafaza için 5 - Tesellüm ve ödeme iıılerinin biran evvel yapılabilmesi için, en 1ZC1 er D E R M O J E N 

adı geçen kanun ve kararnameye tevfikan zeytinyağ vesair neb:ı.ti )ağ 
müstahsillerinin hükumetçe satın alınacak yüzde onbeş yağ mahsulü için 

d mabllin en büyük mülk.iye amirine vermekle mükellef bulundukları 
Karadeniz Ereğlisi Lim anı vaziyeti hakkın a beyannamelerin birer suretini Birliğimize veya diğer bölgelerde Birliği-

'!!!!!!!!!!!~k~t~ıl~ln~n~ı~nız~.~H~e:r~e~c:za~n~ed~e~b~ul~u~n~ur~!!!!!!!!!!!!!! · dd d 1 k 11 1 tanbul Mıntakn L!mıın Reisliğinden: ": mız namına hareket edecek olan dördüncü ma e e yazı ı teş i ere 
ı _ Ereğli Baba.burnu He Bozhane döküntü müntehasına vasıl olunan D E L T A göndermeleri kendi menfaatleri iktizasıdır, ve ehemmiyetle tavsiye olu-

hattın ıı!mal kı mındn ve dört kulaç iskandU hnttma kadar olan büyük ge- ------.. nur. Bu suretle bu yağlann biran evvel tesellümü için tarafımızdan ted-
nıll<'r" mahsus sahada batık gemilerin kAffesl çıkarılmış olup yalnız Baba- _ bir alınarak bedellerinin süratle tediyesi mümkün olacaktır. 
bumun un 103 derece haklk.l cihetinde ve üç buçuk gomlne mesafede (Sem- Teksif edilmiı şekerli süt hülasası 6 - Tasirhancler ve mengeneler de muamele vergi"i olarak Birli· 
perc!vanı ile yine Bababumunun 108! derece hıı.kJkl cihetinde ve 4, 1 gomine w • • dl k d ) t k.11 r d kl · vl 
mesafede (AHIYO SPİRİDON) "emllerlnin tavaları ve yakınlarına dökülün C d K 1 . v· . b k d Til :1t· de bütün k 1 gınuze veya a an yu arı a yazı ı eş ı ere tes ım e ece erı yag arın 

b ,., ı a, a on ve ıtamın a ınıın an r ıye • re oran cinı ve miktarını ve ihtiyaçları olacak kaplan vaktinde bildirerek bunla-
saçılan ksaç parçaları kalmıştır. Bu !kl gemlntn şlmd!ki vaz!yeU seyri sefere kırmıştır. Tilrklye umumt aatıJ merkezi: İzmJrde, Halım a~a çarııaı 1 rın biran evvel kaldırılmasını ve bu suretle fabrikalarının normal çalı,-
mO.nl olmayıp bu mevkilerde demlrleme~e mUsaıt olmndıltından bunla.nn liıll•••••• _ ı_ 1 üzerıerlne birer yuvarlak şn.mandırn. konmuştur. 5 7 numarada Mehm~ Sart. ma i~an arının azaltılmamasını kendileri temin etmiş olacaklardır. 

2 _ Limanın küçük gemJiere mahsus demir yerinde dört ltUlaç fsk.a.n.d.ll 1 - Verilecek beyannamelerin aynen alınacak muamele vergisi kar• 
hattı içerisinde, (Mnrlyana) (Ayancık) ve (Millet) gemllerlle sn.hile yalan ARD YE şılığı yağlar için Teşrinisani 16 dan ve satın alınacak % l 5 ler için T eı· 
kumlukta (Kartal) (Lütfiye) gemileri kıılm!§tır. Bunlardan (?dadana.) kıs- KiRALJK İ ••••• rinisanl 14 tarihinden itibaren istihsal edilmiş ve edilecek yağlar için tan-
men çıkanlmış, blr kısmı .suyun üzertnde görünmektedir. (Ayancık) dlna- zim edilmesi lazımdır. 

t)' Baraçhanebaflnd& Tramvay caddeşlnde her türlü. •§Na depo ola· Fazl ı 
rnltle parçalanmış ise de parçalan henüz toplanmallll§tır. zertne bir 18- bUeoet btQ11k blr btna. t.rdlJt olarak klraya verllecetınden taliplerin a malômat için her zaman doğrudan doğruya mektup ve te -
mar.dıra konmuştur. (Millet) vapurunun baş tarafı BUYUn Uzerlncı. g~rtın- şebzadeb!Lfl oaddeal 241 numaraya müracaatlan. grafla Birliğimize müracaat edilmeıt. 
mektedtr. <LOttıye> CKarta!ı sahilde olduklarından seyrtse!er lle allblan Telgraf adresi Tarım İzmir. Poıta kutuıu: 220 
yoktur. 

uıı: edl~~:.ın tamamlle teınlzlenmesl ~ı. klf hululil dolayulle ilkbahara Mimari proje Müsabakası Telefon numarası 3118 
4 - Mahazı: Ereğli Llinan Rlyasetlntn 1UU42 gQntl ve 856 ayılı JUi.iL 
5 - Müracaat olunacak harita: 1233 numaralı Ereğll poıtolonu. IOIO) Yozgat Beden Terbiyesi Değirmen sahiolerinin nazan dikkatine: 
Istanbul Ekmekçi, Francılacı 
Fırıncıları Cemiyetindenı 

cemlycUmlztn senelik kongresinin 10/12/942 Pe11embt &11nt1 aaat 11 den 
17 ye kadar Galatada. HayYar hanında. 22 numaralı ~ mablua 

Bölge BaşkanhOından: 
ı _ y~ fflbr18PO" aJıau,ına aiti mımtııt proJeltrkı huılrt&muW lf1 Bllyüt b1r un fal>rlkasından çıkarılmış muhtelif ebatta ve komple 
~ Y11Ueılc mJma.rlan ft Yükalk MtllıeruDİden arumd& m~ blr halde müteaddit valalarla serbest vals toplan, vals tornalan, 'f1de-
JtonuJmuttur. ıer, elek transmisyon mllll, demir ve ataç kasnaklar ve .sair un fabrikası 

t - MGAbü.aya ~ ~ler ~umı vulJ• p1lıu U. m.illlbüa Alltı ve edevatı satılıktır. Görmek ısteyenlerln Kalafat yerinde Yeme-
tart;ılam.911nl Ankarl.d& Deden T«f>lye.sl lhnuın MüdtlrUlttlndta. aJ&blllr- nlcller sıoka#ında 97/91> numarada Aşçyan deposuna mUracaatlan. 
ltt. ........................................ ... 

dairesinde icrası mukarrer olduğundan Cemlyetlmls mensuplarmın yuka.nda ru· CC' ARLARA M~JDE ·------- BİRiNCİ SINIF OPERATÖR-------· 
yazılı gOn ve saatlerde cemiyet Merkezinde bulunmaları 11An ol'un.ur._ n Uı I -- D CAFER TAYYAR KANKAT 

RUZNAME: Umumt Hey'etln Cemiyet R6is1 tarafından aoılmuı, umumi Mu,l>uıb.de kullanılaa Amerikan ahteml defterlerinla '1>11 eeııe de f • 
Hey'cte Reis ve 2 kAtlp seçllmes1, çalıfm& raporunun okunma& ve mtızake- yapılmıfbrı ancak mlktıan mahdut ol<lulu için. 94bult ald~anıa d Umuml Cerrahi, E">letlk, Sinir, Dim:ıt cerrahisi mütch:ı"ısı) 

resi, senelik hesap bllll.nçosunun müzakeresi, he.sa.pla.nn tetldkt !ı;ıln. ~ AKIN KIRTASIYE EVi ş •. ş ı ı· cer r a h .... K ı ·ı n i gv n 
bir e11cümen tc.5kll1, hesap encilmeni raporu üzerine m~ ~ ve 
karar verllmcs!, nizamnamede icrası telı:llt olunan tadillt hakkında mOm- iill••••ıiılıııiıtaniiiibiııiuliillıııiyıııienJıiiliııioııiıataılııiıhanıııiiıeıiıııııicaılıiııddllesıiııiiılllN•oiiı.lllıılOiıılll•••••lii (Umumt C&rnıht: Erkek ve kadın amellyatlan, Estetik <GENÇLEŞ. 
kere, 2 klfillk. hesap mUfettışl tA.yln ve intihabı, b11tçentn milzakereet. v• tu. . TİRMll VB ottzELLF.ŞTffiME) ameUyatınn, sınır. DİMAÖ ve NUHAİ 
diki, İdare Hey' etinden m11ddetıertnı bitiren un l&tuı tebdll1 u. ~ (6) ·--- Sablık Tahta Çini lmalltbaneal ŞEVKİ amell;vatıan) Husuat Hastanesi. 

1 • J 11 M danı No. 201 Mua ene ö leden evvel saat 10-12 de TP!: 8CıoO~ 
asıı, m yedek azaıµn FzU ?f'f Ue mtllıabı. ••-----• Müraoaatt P. K.ı ııu ----••il llıiiiiııııiiiilliiiilıiiiİliiillliiiiiiiiiiiillllilllliiııııiiıll ... ________ _ 


